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 مشتخلص البحح 
عبلقة المسئولية االجتماعية  بكؿ مف: التوافؽ الوظيفي  استيدؼ البحث الكشؼ عف 

وجودة الحياة لدى المعمميف بالتعميـ العاـ في المممكة العربية السعودية. والكشؼ عف الفروؽ 
لدى المعمميف بالتعميـ العاـ في المممكة العربية السعودية مرتفعي ومنخفضي المسئولية 

 ودة الحياة.االجتماعية في التوافؽ الوظيفي وفي ج
( معممًا ومعممة مف 05ومف أجؿ ذلؾ اليدؼ قامت الباحثة باختيار عينة البحث قواميا) 

( سنة. وتضمنت أدوات 74-23معممات التعميـ العاـ بالمممكة العربية السعودية في مدى عمري )
  البحث: مقياس المسئولية االجتماعية ومقياس التوافؽ الوظيفي ومقياس جودة الحياة

سفرت نتائج البحث عف وجود ارتباط داؿ بيف المسئولية االجتماعية وأبعادىا: وأ 
 -)المسئولية الذاتية/ الشخصية، المسئولية الدينية واألخبلقية، المسئولية تجاه اآلخريف 

المسئولية تجاه المجتمع والوطف(والدرجة الكمية مع التوافؽ الوظيفي لدى المعمميف بالتعميـ العاـ 
ة العربية السعودية وجميع معامبلت االرتباط موجبة. ووجود ارتباط داؿ بيف المسئولية في المممك

االجتماعية وأبعادىا: )المسئولية الذاتية/ الشخصية، المسئولية الدينية واألخبلقية، المسئولية 
رضا تجاه اآلخريف، المسئولية تجاه المجتمع والوطف(والدرجة الكمية مع جودة الحياة وأبعادىا )ال

عف األسرة، الرضا عف األصدقاء، الرضا عف المدرسة، الرضا عف البيئة المحيطة، الرضا عف 
الذات( الدرجة الكمية لدى المعمميف بالتعميـ العاـ بالمممكة العربية السعودية وجميع معامبلت 

العاـ االرتباط موجبة. ووجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات المعمميف بالتعميـ 
بالمممكة العربية السعودية مرتفعي ومنخفضي المسئولية االجتماعية في التوافؽ الوظيفي، حيث 

. ووجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات 5.50كانت جميع قيـ "ت" دالة عند مستوى 
درجات المعمميف بالتعميـ العاـ في المممكة العربية السعودية مرتفعي ومنخفضي المسئولية 

الجتماعية في جودة الحياة وأبعادىا )الرضا عف األسرة، الرضا عف األصدقاء، الرضا عف البيئة ا
المحيطة، الرضا عف الذات، الرضا عف المدرسة( الدرجة الكمية لصالح مرتفعي المسئولية 

لوصوؿ قيمة "ت" لحد الداللة المقبولة  5.50االجتماعية حيث كانت جميعيا دالة عند مستوى 
 ًا.إحصائي
التعميـ  -جودة الحياة  -التوافؽ الوظيفي  -المسئولية االجتماعية الكممات المفتاحية :       

  المعمموف -العاـ 
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 Social responsibility and its relation with functional appropriateness 

and the quality of life for general education teachers in Kingdom of 

Saudi Arabia 
 Abstract:  

This research aims to uncover the relation of social responsibility with 

both of functional appropriateness and the quality of life for general education 

teachers in Kingdom of Saudi Arabia and the differences of low and high 

social responsibility general education teachers in Kingdom of Saudi Arabia 

concerning functional appropriateness and life quality.  

Thus, the researcher selected the research sample of (50) female and 

male general education teachers in Kingdom of Saudi Arabia aged between 32 

– 47. Research tools included the scale of social responsibility, functional 

appropriateness and life quality.  

Results:  

A significant relation between social responsibility and its dimensions 

(individual/personal responsibility, ethical and religious responsibility, 

responsibility towards others – responsibility towards the society and the 

homeland)  is found. Also, total degree with functional appropriateness for 

general education teachers in Kingdom of Saudi Arabia and all correlation 

coefficients are positive. Also, a significant relation between social 

responsibility and its dimensions (individual/personal responsibility, ethical 

and religious responsibility, responsibility towards others – responsibility 

towards the society and homeland)  is found. Also, total degree with life 

quality and its dimensions (family satisfaction, friend satisfaction, school 

satisfaction, satisfaction with surrounding environment, self-satisfaction) total 

degree of general education teachers in Kingdom of Saudi Arabia and all 

correlation coefficients are positive. There are statistically significant 

differences between means of low and high social responsibility general 

education teachers' grades concerning functional appropriateness as all values 

"t" significance at the 0.01 level. There are statistically significant differences 

between means of low and high social responsibility general education 

teachers' grades concerning life quality and its dimensions (family satisfaction, 

friend satisfaction, school satisfaction, satisfaction with surrounding 

environment, self-satisfaction) total degree for high social responsibility as all 

of them are significant at the 0.01 level so that the value "t" can reach the 

statistically approved significance limit.  

Keywords:  

Social responsibility, functional appropriateness, life quality, teachers, 

general education, Kingdom of Saudi Arabia.  
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 : املكذمة 

والذي ينفرد بو  الشعور بالمسئولية االجتماعية جزءا ميما مف ىذا البناء القيمي يعد
فتحمؿ المسئولية يتطمب أفعاؿ وممارسات  ؛الكائف اإلنساني دوف غيره مف المخموقات 

إيجابية يقـو بيا الفرد في محيطو المتمثؿ باألسرة والمجتمع ، ويمكف أف تبدأ عممية تعمـ 
لية االجتماعية في وقت مبكر جدا مف حياة الطفؿ ، وتنمية الشعور بالمسئولية ال المسئو 

أف يتعمـ شيئا مف تحمؿ المسئولية مف  الفرديحدث مصادفة أو بطريقة فجائية ولكف بمقدرة 
العناية التي يمقاىا مف والديو حتى إف اإلنساف يكتسب الصفة االجتماعية مف خبلؿ التعمـ 

ني أف الفرد أصبح كائف اجتماعي ومسئوال بمستويات ومعايير معينة االجتماعي وىي تع
لمسموؾ في مختمؼ المواقؼ الحياتية ، وىذه العممية تعرؼ بأنسنة الكائف البيولوجي أي 
تطبيعو اجتماعيا وفؽ مستويات ومعايير واقع ثقافي واجتماعي معيف ، وىي عممية يشترؾ 

 ية المجتمعية كاألسرة والمدرسة واإلعبلـ. فييا عدد مف الوسائط والمؤسسات التربو 
بطبيعتو كائف اجتماعى يعيش ويقضى معظـ وقتو فى جماعو يؤثر فييا  فاإلنساف

بالتدريج عمى اقامو العبلقات االجتماعيو  القدرةويتأثر بيا والفرد منذ طفولتو تنمو لديو 
واالىؿ ثـ يمتد التفاعؿ  فيو يتفاعؿ مع امو ثـ مع باقى افراد االسره اآلخريفالفعالو مع 

، وىذا بدوره قدر  حتى يخرج الى المجتمع الكبير بالمدرسةليشمؿ جماعات اخرى منذ التحاقو 
 ( 2 :3505. )وفاء حسف خويطر يحقؽ لو قدرا مف الرضا والتوافؽ مع اآلخريف

الفرد نحو فيـ ومناقشة المشكبلت  استجاباتكذلؾ فالمسئولية االجتماعية محصمة 
اعية والسياسية العامة والتعاوف مع الزمبلء والتشاور معيـ واحتراـ آرائيـ وبذؿ الجيد االجتم

في سبيميـ والمحافظة عمى سمعة الجماعة واحتراـ الواجبات )طارؽ عبدالرؤؤؼ وربيع 
 (3558،00عبدالرؤؤؼ 
، وقد ظير ىذا  جودة الحياةو  الوظيفيالمسئولية االجتماعية بالتوافؽ  قد ترتبطلذا 

لموضوع في عدد مف نظريات اإلرشاد النفسي والعبلج النفسي التي يعد اإلنساف كائنا ا
يقـو بيا في كؿ لحظة ، فاالختيار حتمني  اختباراتمحكوما عميو بالحرية يمارسيا عف طريؽ 

 وماداـ اإلنساف حرا فيو مسئوؿ عف وجوده. االختيارىو نوع مف  االختياروحتى عدـ 
 (0، 3505لصمادي صبلح عثامنو وأحمد ا)
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ومف المبلحظ أنو في السنوات األخيرة ظير توجو لمتركيز عمى الجانب المعرفي مف  
شخصية األفراد في توافقيـ النفسي واالجتماعي بوجو عاـ وفي توافقيـ مع مقتضيات 

المتغيرات البيئية التي يعيشوف فييا بوجو خاص ، حيث يتـ تقدير انفعاالت الفرد واستجاباتو 
دد مف تمؾ المتغيرات التي يمكف أف تؤدي الي سوء التوافؽ ، وبالتالي نجد اف تفسير نحو ع

تمؾ األحداث والظروؼ التي يمر بيا أو يعاني منيا تكوف مسئولة عما قد يعانيو مف توافؽ 
 أو سوء توافؽ وبالتالي شعوره بالرضا.

ىرة الرضا أىميو لمفرد ولظا الوظيفيالتوافؽ ىو أحد عبلمات  جودة الحياةويعتبر  
وأكثر  إنتاجيةفي معرفة توافؽ اإلنساف في جوانب حياتو المختمفة وبو يكوف الفرد أكثر 

  (30-35: 3509)سوسف محمد سميماف التفاعؿ وأكثر استقرارا وسعادة  ايجابيو في
أو عدـ الرضا عف مجاؿ أو أكثر مف مجاالت الحياة المختمفو  جودة الحياةالشعور بف

ارتباطا وثيقا  يرتبط الدراسةالتي يقضييا في  الزمنية الفترة امتدادا الفرد عمى التي يعيشي
بنجاحو وتحصيمو الدراسي كما يسيـ اسياما كبيرا في عمميو تكيفو الشخصي واالجتماعي 

أو عدـ  جودة الحياةوفي تكويف شخصيو وبموره نظرتو الخاصة الي العالـ كما أف الشعور ب
امطانيوس ) وا اليو ويريد تحقيقو في الحياة فرد وانجازاتو وما قد يصبالرضا يرتبط بطموح ال

 (055 :3505ميخائيؿ 
يتسع ليشمؿ الكثير مف المتغيرات النفسية مثؿ: )تنظيـ  جودة الحياةوعميو فإف 

، فتحمؿ (الذات ، تقدير الذات ، االستقبللية ، الحياة اليادفة ، العبلقات االجتماعية اإليجابية
النفسية ، وتساعد  باالضطراباتية االجتماعية يمعب دورا بارزا في تخفيؼ اإلصابة المسئول

واالجتماعي لمفرد وتقيو مف اآلثار السمبية التي يتعرض ليا في  الوظيفيالتوافؽ عمى تعميؽ 
 (Season,et.1983-44) جودة الحياةمواجيتو ألحداث الحياة الضاغطة وتحقيؽ 

 الوظيفيالمسئولية االجتماعية وعبلقتيا بالتوافؽ فحص لذا يسعى البحث الحالي إلي 
 .بالمممكة العربية السعودية المعمميف بالتعميـ العاـعينة مف لدى  جودة الحياةو 

 :البححمصهلة  -

ف التعامؿ ع المعمميف بالتعميـ العاـبعض  عزوؼفي اآلونة األخيرة  الباحثةالحظت 
، إضافة إلى عدـ إحساسيـ بمجتمعيـ وعدـ ـ ، وترددىـ نحو الرضا عف مينتي الطبلبمع 

، في حيف أقر آخروف وعييـ بحقوقيـ وواجباتيـ والبعد عف القيـ االجتماعية المرغوبة 
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دراسة المسئولية االجتماعية لدييـ ومظاىر  أىمية إلي، األمر الذي يدعو عكس ذلؾ  
حيث يتيح لمفرد  ،، والمدرسة  العمؿ المدرسي ليـتدؿ عمييا مف خبلؿ يسالسموؾ التي 

مكانياتالتعرؼ عمى ما لديو مف قدرات  في حؿ ما قد يصادفو مف مشكبلت وصعوبات  وا 
 .جودة الحياةوبالتالي قد يكوف سبب فى تحقيؽ 

المسئولية الشعور بالمحيط البيئي الذي يوجد فيو الفرد يمعب دورا ىاما في تحقيؽ ف
ىـ عناصر بيئة الفرد التي تؤثر في سموكو والمدرسة ىما أ األسرةاالجتماعية ، وال شؾ أف 

 .ورضاه عف حياتو
دراسة المسئولية االجتماعية وعبلقتيا  إليالماسة  الحاجةومما سبؽ تتضح لنا 

   .بالمممكة العربية السعودية المعمميف بالتعميـ العاـلدى  جودة الحياةو  الوظيفيالتوافؽ ب
التوافؽ المسئولية االجتماعية و  ومف ثـ يسعى البحث الحالي دراسة العبلقة بيف

وىذا بدوره  بالمممكة العربية السعودية المعمميف بالتعميـ العاـلدى  جودة الحياةو  الوظيفي
 : إلىينقسـ 

 المعمميف بالتعميـ العاـلدى  الوظيفيالتوافؽ ( ىؿ توجد عبلقة بيف المسئولية االجتماعية و 0)
 .بالمممكة العربية السعودية

 المعمميف بالتعميـ العاـلدى  جودة الحياةعبلقة بيف المسئولية االجتماعية و ( ىؿ توجد 3)
 .بالمممكة العربية السعودية

 : البححأٍذاف 

المعمميف بالتعميـ لدى  الوظيفي( الكشؼ عف العبلقة بيف المسئولية االجتماعية والتوافؽ 0)
 .العاـ بالمممكة العربية السعودية

المعمميف بالتعميـ العاـ لدى  جودة الحياةالمسئولية االجتماعية و ( الكشؼ عف العبلقة بيف 3)
 .بالمممكة العربية السعودية

 وتضـ: :البححأٍنية 
 األٍنية اليعرية: - أ
يستمد ىذا الموضوع أىميتو مف طبيعة فئة المعمميف بالتعميـ العاـ بالمممكة العربية  -

ىامة ومؤثرة فى كياف مجتمع السعودية داخؿ المجتمع فيذه الفئة تعتبر طاقة بشرية 
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األطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة وتحتاج لمعناية والمحافظة عمييا لتأميف مستقبميا  
 ومستقبؿ المجتمع.

الوقوؼ عمى النقاط الميمة والمؤثرة في عممية البرامج واألنشطة وعبلقتيا بالمسئولية  -
 ة السعودية.االجتماعية لدى المعمميف بالتعميـ العاـ بالمممكة العربي

توجيو انتباه القائميف عمى رعاية المواىب واألنشطة إلي أىمية مراعاة جميع المتغيرات  -
التي يمكف أف تؤثر عمى توافؽ المعمـ مينيا بما يتناسب وطبيعة الفئة التي تعمؿ في تمؾ 

 المؤسسات.
لممعمميف  تمثؿ المسئولية االجتماعية والتوافؽ الوظيفي وجودة الحياة أىمية كبيرة -

بالتعميـ العاـ بالمممكة العربية السعودية ، وىما أحد محاور التفاعؿ االجتماعي الذي 
 يتحقؽ مف خبللو السعادة مع النفس والرضا عنيا.

يحتاج المعمميف الي مف يعرفيـ قدراتيـ عمى تحمؿ المسئولية االجتماعية واكتساب  -
مس الحموؿ لممشكبلت التي قد تطرأ عمى الميارات والفنيات التي تجعميـ قادريف عمى تم

 حياتيـ وقبوليـ ليذه الحياة ودرجة توافقيـ النفسي.
كما تكمف أىمية البحث في إنيا مف القبلئؿ التي تناولت المسئولية االجتماعية  -

وعبلقتيا بالتوافؽ الوظيفي وجودة الحياة لدى المعمميف بالتعميـ العاـ بالمممكة العربية 
 السعودية..

 الٍنية التطبيكيةا - ب
 فتح الباب اماـ المزيد مف الدراسات التجريبية حوؿ تنمية المسئولية االجتماعية -
تقديـ العديد مف التوصيات حوؿ طبيعة العبلقة بيف المتغيريف إلمكانية بناء برامج  -

 توعية لممعمميف بالممكمة العربية السعودية.
 :حللبح اإلجرائيةاملصطلحات  -

 جتنايية:املشئولية اال

مف مراجعة الباحثة لمتعريفات التي تـ عرضيا في اإلطار النظري لمبحث ، يمكنيا أف 
الذاتية عف الجماعة التي ينتمي إلييا وتتكوف  المعمـ"مسئولية  بأنياتعرفيا الباحثة إجرائيًا 

 المسئولية االجتماعية مف ثبلث عناصر:
 صغيرة أو كبيرة. المعمـتي ينتمي إلييا ال بالجماعةالعاطفي  االرتباطاإلىتماـ: وىي  -
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لممغزى  المعمـوالثاني فيـ  -لمجماعة  المعمـالفيـ: وينقسـ الي شقيف: األوؿ فيـ  - 
 االجتماعي ألفعالو 

مع اآلخريف في عمؿ ما يمميو اإلىتماـ وما يتطمبو الفيـ مف  المعمـالمشاركة: ىو اشتراؾ  -
تيا وحؿ مشكبلتيا والوصوؿ الي أىدافيا حاجا إشباعياأعماؿ تساعد الجماعة في 

وتحقيؽ رفاىيتيا والمحافظة عمى استمرارىا". وتتحدد المسئولية االجتماعية أبعادىا 
 عمى المقياس المعد إعداد/الباحثة". المعمـبالدرجة الكمية التي يحصؿ عمييا 

 : الوظيفيالتوافل  -

ار النظري لمبحث ، يمكنيا مف مراجعة الباحثة لمتعريفات التي تـ عرضيا في اإلط
مف جيد مستمر في تحقيؽ مستوى  المعمـإجرائيا بأنو"ما يقوـ بو  الوظيفيالتوافؽ  تعريؼ

مف التعايش مع ظروؼ ومتطمبات العمؿ الذي يقوـ بو واالستمتاع بعبلقات اجتماعية حميمة 
عمى المقياس  المعمـويتحدد بالدرجة التى يحصؿ عمييا  االجتماعية األنشطةوالمشاركة في 
 الباحثة/  .اعدادالبحثالمستخدـ فى 

 :جودة احلياة - - ت

(.  كتعريؼ إجرائي لمبحث 04،  3507تتبني الباحثة تعريؼ )أماني عبدالمقصود ،
التي يعيشيا وتظير آثار ذلؾ في  لمحياةنتيجة تقديره  المعمـ"شعور عاـ يتكوف داخؿ وىو 

واألشياء مف حولو. ويتحدد  واألشخاصعيشيا التي ي األحداثسموكو وتوافقو مع نفسو ومع 
 . البحثعمى المقياس المستخدـ فى  المعمـبالدرجة التى يحصؿ عمييا 

 حمذدات البحح:

( معمـ ومعممة مف معممات التعميـ العاـ بالمممكة العربية 05المحددات البشرية: عينة قواميا)
 ( سنة74-23السعودية في مدى عمري )

 عدد مف مدارس التعميـ العامة بمدينة الرياض بالمممكة العربية السعوديةالمحددات المكانية: 
 المحددات الزمانية: في الفترة مف ) ...................( 

 المقارف(-المحددات المنيجية: المنيج الوصفي )االرتباطي
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 اليعري اإلطار 

 : Occupational Adjustment الوظيفيالتوافل  -[0]
أمرا ضروريا لنجاح الفرد في عممو وقدرتو عمى التكيؼ مع  يفيالوظالتوافؽ أصبح 

، لذا فإف  جودة الحياةظروؼ العمؿ ومتطمباتو ، حيث إنو ال ينفصؿ عف الرضا عف العمؿ و 
قامة  النجاح في مينة يتطمب قدرة الفرد عمى التكيؼ مع بيئة العمؿ المادية واالجتماعية وا 

ة ذاتو والسعي إلى تطويرىا ضمف إمكانياتو وقدراتو عبلقات أكثر توافقا مما يشعره بأىمي
المتاحة ، وبذؿ أقصى جيوده لمنجاح باستمرار ، غير أنو مف النادر أف يستطيع الفرد تحقيؽ 
أىدافو وطموحاتو دوف صعوبات أو إحباطات أو صراعات ؛ ألف الفرد ال يمكف أف يكوف في 

البيئة التي يعيش فييا وربما يكوف معزؿ عف المواقؼ المستجدة في ظروؼ العمؿ أو عف 
عرضة إلى االختبلفات والتناقضات مع اآلخريف مما يؤثر عمى تكيفو مع بيئة العمؿ اإلنسانية 

 .والمادية
 مً تعريفاتُ:: الوظيفيتعريف التوافل  -أ

بأنو " شعور الفرد بإمكانية  الوظيفي( التوافؽ 8: 3550،  المينا إبراىيـيعرؼ )
نفسي لمقتضيات العمؿ ورغبتو في التواصؿ معو وشعوره بأف العمؿ يحقؽ لو مبلئمة وضعو ال

ما يريده كأىداؼ شخصية ، باإلضافة إلى رضا الفرد عف زمبلئو ورؤسائو ومرءوسيو بصفة 
عامة وشعوره بأف المستقبؿ في مجاؿ العمؿ يتيح لو ما يتمناه في حياتو ، وأخيرا شعوره 

 مؿ. بالوالء لعممو وألىداؼ ىذا الع
( بأنو: العممية المستمرة التي يقـو بيا الفرد مف 94: 3557ويعرفو )إبراىيـ ىيجاف ، 

أجؿ تحقيؽ التكيؼ واالنسجاـ بينو وبيف المينة أو الوظيفة التي يؤدييا ، وبينو وبيف بيئة 
 العمؿ. 

جزءا مف التوافؽ العاـ ، وأحد مظاىره ، وىو يعكس رضا الفرد  الوظيفيويعد التوافؽ 
عف عممو ، وعف مكوناتو البيئية ، وعبلقتو بزمبلئو ، وىو أمر ضروري لقياـ الفرد بمياـ 

يرتبط بالنجاح في العمؿ ، والتوافؽ ىو  الوظيفيعممو عمى أكمؿ وجو ؛ ذلؾ ألف التوافؽ 
العممية التي تنتج عف تفاعؿ الفرد ، وتكيفو مع بيئة العمؿ التي يعمؿ بيا ماديا ومينيا 

 (. 74: 3535،  بديع القاسـتماعيا لتحقيؽ أكبر قدر مف التوازف )ونفسيا واج
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( بأنو " حالة دينامية متغيرة مف االتساؽ أو 49: 3535ي ، صالح الداىر ويعرفو ) 
التطابؽ بيف قدرات الفرد وحاجاتو مف جية والمتطمبات العقمية واالجتماعية لبيئة العمؿ 

ى ىذه الحالة في تحقيؽ قدر مف التماثؿ بيف المادية واالجتماعية مف جية أخرى ، وتتبد
حاجات وأىداؼ الفرد مف جية وأىداؼ المؤسسة مف جية أخرى بحيث يتحقؽ لكؿ منيما 

 الشعور بالرضا. 
جزء مف التوافؽ العاـ  الوظيفيوبناءا عمى التعريفات السابقة يمكف القوؿ أف التوافؽ 

لدى العامميف  الوظيفيدرجة التوافؽ وأحد مظاىره وخاصة في مجاؿ العمؿ ، وأف ارتفاع 
مؤشر قوي عمى نجاح سير العمؿ فييا ، وتحقيؽ أىدافو عمى أكمؿ وجو ، ومف العوامؿ 

عبلقة الفرد بزمبلئو ، حيث  الوظيفي، أو سوء التوافؽ  الوظيفيالميمة والفعالة في التوافؽ 
ف الفرد أكثر انتماء لزمبلئو يجب أف يمثؿ العمؿ موقفا اجتماعيا ينتمي إليو الزمبلء فكمما كا

في العمؿ ، وزاد مف عبلقاتو واتصالو بيـ زادت فرصة اكتسابو تقدير اآلخريف وفرصة تحقيقو 
ألىدافو الشخصية. وبناء عمى ذلؾ فإف العبلقة الحسنة بيف العامميف تشعر الفرد باالرتياح 

؛ حيث ىناؾ العديد مف  في عممو والرضا عنو ، وبالتالي يتحقؽ لو التوافؽ الجيد مع عممو
المميزات السموكية التي توفر عبلقة جيدة بيف الرئيس والمرؤوسيف وتشجع روح الثقة 
شعارىـ باحتراـ لشخصياتيـ ،  المتبادلة بينيـ ، ومنيا تقدير المرؤوسيف مف قبؿ الرؤساء وا 

ة مميزات كؿ في تطبيؽ الموائح ، ودراسة األفراد دراسة شخصية منفردة لمعرف قوةواستخداـ ال
مكانياتو ، لذلؾ إذا كانت  منيـ ، ووضع الشخص المناسب في المكاف المناسب وفقا لقدراتو وا 

ذا كانت سمبية فأنيا سبب في  الوظيفيالعبلقة إيجابية فإنيا تنعكس عمى إحداث التوافؽ  وا 
 .الوظيفيسوء التوافؽ 

 جاىبني أساسيني ٍنا:  يف الوظيفي: تتنجل أٍنية التوافل الوظيفيأٍنية التوافل  -ب

، وذلؾ ما يبعثو التوافؽ في  الوظيفيالعامؿ: يشكؿ العامؿ أىمية كبيرة في التوافؽ  -0
نفس الفرد مف الروح المعنوية العالية وما يحققو مف إشباعات مما يدفعو إلى المبادرة 

 واالبتكار 
زاد التوافؽ لممينة  ، فكمما الوظيفياإلنتاج: يشكؿ اإلنتاج أىمية كبيرة في التوافؽ -3

كمما أدى ذلؾ لمزيد مف الكفاية اإلنتاجية كما وكيفا فضبل عف التوفير في الجيد والماؿ 
 (.70: 0994)محمد أبوعريج ، والوقت 
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 : الوظيفيشروط حتكل التوافل  -ج 

 الوظيفيلو شروط عديدة لكي يصؿ إلييا الفرد وتحقؽ لو التوافؽ  الوظيفيالتوافؽ 
 ( كما يمي: 0994،  محمد أبوعريجما ذكره ) ومف ىذه الشروط

 شعور العامؿ بالرضا عف مستواه االقتصادي.  -0
شعوره بأف رئيسو أو المسئوؿ عنو يقدره وييتـ بو ال مف حيث ىو منتج ، بؿ مف حيث  -3

 ىو إنساف لو مكانتو الذاتية. 
يحرصوف عمى  يف عميو ال يتصيدوف أخطاءه بقدر ما ىـ موجييفمشرفالإدراكو بأف  -2

 مصالحو قدر حرصيـ عمى مصالح العمؿ. 
 حبو لنوع العمؿ الذي يؤديو.  -7
 توفر فرص الترقي في العمؿ.  -0
 توفر فرص التدريب.  -6
 (.76: 0994،  محمد أبوعريجشعوره باألمف واالستقرار النفسي في العمؿ ) -4
 : الوظيفيأقشاو التوافل  -د

 كالتالي:  الوظيفيأقساـ التوافؽ ( 00،  3559،  محمد الصعبحدد )
الذاتي: ويقصد بو رضا الشخص عف مينتو وشعوره بالسعادة  الوظيفيالتوافؽ  -0

 واالرتياح ليا وانعداـ الصراع الداخمي لمتطمباتيا وواجباتيا. 
النفسي: ويقصد بو الرضا النفسي عف المينة والشعور باألمف  الوظيفيالتوافؽ  -3

نة إلحداث التوازف النفسي بيف الفرد ومينتو والتحرر مف القمؽ واالستقرار والطمأني
 واالضطرابات واإلحباط والخوؼ مف المستقبؿ. 

االجتماعي: ويقصد بو تكيؼ الفرد وفقا لمعايير المجتمع وقيمو ،  الوظيفيالتوافؽ  -2
ه وأفعالو بحيث تصبح ثقافة المجتمع وعاداتو وتقاليده ىي الموجو لسموؾ الفرد وميولو وأفكار 

، ويتضمف ىذا البعد حسف التفاعؿ مع اآلخريف ونظرة المجتمع لممينة مف وجية نظر الفرد 
 ومسايرتو لممعايير االجتماعية. 

)المسمكي(: ويقصد بو قدرة الفرد عمى امتبلؾ الكفايات األساسية  الوظيفيالنمو  -7
نة اليومية ، والتقدـ والنجاح في التعميمية والعممية وخبرتو العممية ونظرتو إلى متطمبات المي

 الطرائؽ واألساليب التي يتبعيا.
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 Social Responsibility املشئولية االجتنايية -[ 3] 
يعد إحساس أفراد المجتمع بمسئولياتيـ نحو أنفسيـ ونحو مجتمعيـ ركف أساسي 
ي وىاـ في الحياة ، وبدونو تصبح الحياة فوضى وتشيع شريعة الغاب ، حيث يأكؿ القو 

الضعيؼ ، وينعدـ التعاوف ، وتغمب األنانية والفردية. فاإلحساس بالمسئولية االجتماعية 
يصقمو الشعور بالواجب ، ويؤدي إلى االلتزاـ بالمعايير والقواعد اإلنسانية التي تقود إلى 

المسئولية االجتماعية ىي جزء مف المسئولية بصفة عامة ، فوحدة المجتمع وتآلؼ أفراده. 
مسئوؿ عف نفسو وعف الجماعة ، والجماعة مسئولة عف نفسيا وأىدافيا ، وعف  فالفرد

أعضائيا كأفراد في جميع األمور واألحواؿ ، والمسئولية االجتماعية ضرورية لممصمحة العامة 
، وفي ضوئيا تتحقؽ الوحدة وتتماسؾ الجماعة ، وينعـ المجتمع بالسبلـ. فالمسئولية 

وااللتزاـ ، والتضامف واالحتراـ ، والحب ، والديمقراطية في  االجتماعية تفرض التعاوف ،
 المعاممة ، والمشاركة الجادة. 

كما يرتبط مفيوـ المسئولية ويتداخؿ مع عدد مف المفاىيـ منيا: الحقوؽ والواجبات ، 
واليوية والمواطنة ، األخبلؽ والقيـ ، واإلدراؾ االجتماعي ، والضمير الفردي واالجتماعي. 

االفتراض أف المسئولية االجتماعية مرتبطة بالنمو األخبلقي والثقة بالنفس والوعي  ويمكف
االجتماعي واإلحساس باليوية االجتماعية ، وبالتعميـ والوعي وبإدراؾ ىدؼ اإلنساف مف 

 (. 99: 0990الحارثي ، زيد الحياة )
المجتمعات ، حيث وتمعب المسئولية االجتماعية دورا ىاما في استقرار الحياة لؤلفراد و 

تعمؿ عمى صيانة نظـ المجتمع ، وتحفظ قوانينو وحدوده مع االعتداء ، ويقوـ كؿ فرد بواجبو 
ومسئوليتو نحو نفسو ونحو مجتمعو ، ويعمؿ ما عميو في سبيؿ النيوض بأمانتو الممقاة 

يكوف  عمى عاتقو. حيث أف الفرد بالنسبة لممجتمع كالخمية بنسبة لمبدف ، فكما أف البدف ال
سميما إال إذا سممت جميع خبلياه وقامت بأداء وظائفيا المنوطة بيا ، فكذلؾ المجتمع ال 

 محمد نجاتييكوف سميما إال إذا سمـ جميع أفراده وقاموا بأداء جميع مسئولياتيـ وواجباتيـ )
 ،3535 :390 .) 

في المجتمع وترتبط المسئولية االجتماعية بفمسفة المجتمع ، فالمسئولية االجتماعية 
األمريكي ترتبط بفمسفة ذلؾ المجتمع واأليدلوجية الصناعية القائمة عمى الفردية والمصالح 
الخاصة والمنافسة الحرة. وىنا نجد أف مفيـو المسئولية االجتماعية في المجتمع األمريكي 
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نية. والغربي بشكؿ عاـ تركز عمى الجانب المادي عمى حساب الجوانب النفسية والقيـ اإلنسا 
أما المسئولية االجتماعية المستمدة مف تعاليـ الديف اإلسبلمي والتي ليا الصبغة اإلنسانية 

وتتسـ بالشمولية فيي تشمؿ مسئولية الفرد نحو نفسو ، ونحو أسرتو ، ونحو الجيراف ، 
الحارثي ، زيد ونحو الوطف ، ونحو العالـ والكوف ، وكذلؾ الرفؽ بالحيواف والكائنات الحية )

0990 :98 – 99 .) 
 تعريف املشئولية االجتنايية:  -أ

تعددت تعريفات المسئولية االجتماعية ، واختمفت باختبلؼ وجيات نظر واضعييا 
واختبلؼ تخصصاتيـ ، حيث يعرفيا قاموس الفمسفة وعمـ النفس بأنيا: " وعي الفرد المرتبط 

ي تحديد مجرى األحداث بأساس معرفي بضرورة سموكو تطوعيا نحو الجماعة ولو تأثير ف
 التالي ". 

ويعرفيا معجـ العمـو االجتماعية عمى أنيا " تبعة أمر وليا شروط وواجبات ويتضمف 
 (. 300 – 305: 0999أحمد ، فاطمة مفيـو المسئولية االجتماعية الحقوؽ والواجبات )

( بأنيا " مجموع استجابات الفرد عمى مقياس 05 – 9: 3550عمي )نبيؿ ويعرفيا 
المسئولية االجتماعية ، تمؾ االستجابات النابعة مف التزاـ أخبلقي أماـ الذات نحو الجماعة ، 
يعبر عنو مف خبلؿ اىتماـ الفرد بجماعتو مسايرة وتعاطفا وتوحدا وتعقبل ، ومف خبلؿ فيمو 
 لتاريخ وحاضر ومستقبؿ الجماعة ولممغزى ألفعالو ، كما يتبدى ىذا االلتزاـ في اشتراؾ الفرد
مع اآلخريف في عمؿ ما يمميو االىتماـ وما يتطمبو الفيـ مف أعماؿ تساعد الجماعة في 

 إشباع حاجاتيا وحؿ مشكبلتيا والوصوؿ إلى أىدافيا ". 
( بأنيا " مسئولية الفرد أماـ ذاتو عف الجماعة 056: 3552شريت )أشرؼ ويعرفيا 

تي ينتمي إلييا الفرد ، والمسئولية التي ينتمي إلييا ، وىي تكويف ذاتي خاص نحو الجماعة ال
االجتماعية ىي مفيوـ يعبر عف محصمة استجابات الطفؿ في أثناء قيامو بدور محدد نحو 
نفسو ونحو أسرتو ونحو مجتمعو ومعرفتو لحقوقو وواجباتو مف خبلؿ المواقؼ التي يتعرض 

 ليا ". 
فرد عف نفسو ( عمى أنيا " ىي مسئولية ال8: 3558قاسـ )جميؿ بينما يعرفيا 

ومسئوليتو تجاه أسرتو وأصدقائو وتجاه دينو ووطنو مف خبلؿ فيمو لدوره في تحقيؽ أىدافو 
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واىتمامو باآلخريف مف خبلؿ عبلقاتو اإليجابية ومشاركتو في حؿ مشكبلت المجتمع وتحقيؽ  
 األىداؼ العامة. 

ير ، واإلقرار بما ( بأنيا " ىي التزاـ المرء نحو الغ090: 3535ويعرفيا إبراىيـ ناصر )
 يقـو بو مف أعماؿ أو أقواؿ وما يترتب عمييا مف نتائج ". 

أف جميع التعريفات السابقة تتفؽ عمى أف المسئولية االجتماعية ىي  ةرى الباحثتو 
التزاـ ذاتي نحو الجماعة ، تشمؿ الشعور بالواجب والقياـ بو ، كما تشمؿ االىتماـ باآلخريف 

 صمحة الجماعة.والتعاوف معيـ مف أجؿ م
 يياصر املشئولية االجتنايية:  -ب

 ( عناصر المسئولية االجتماعية باآلتي: 74 – 77: 0986،سيد أحمد عثماف )حدد 
 أوال الفَه 

 فيـ الفرد لممعمومات التي تيـ الجماعة.  -0
 احتراـ نظـ الجماعة.  -3
 احتراـ الفرد آلراء الجماعة.  -2
 األمانة في العمؿ.  -7
 دؽ في األقواؿ واألفعاؿ. الص -0
 فيـ الفرد لمعادات التي تسود الجماعة.  -6
 فيـ الفرد لؤلعراؼ التي تسود الجماعة.  -4
 فيـ الفرد لتقاليد الجماعة.  -8
 فيـ الفرد لمجماعة في حالتيا الحاضرة.  -9

 فيـ الفرد لمؤسسات الجماعة.  -05
 فيـ الفرد لمنظمات الجماعة.  -00
 لقيـ الجماعة.  فيـ الفرد -03
 فيـ الفرد فبل أليدلوجية الجماعة.  -02
 فيـ الفرد لثقافة الجماعة.  -07
 فيـ الفرد آلثار قراراتو عمى نفسو.  -00
 فيـ الفرد لممغزى االجتماعي لمدور الذي يقـو بو.  -06
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 فيـ الفرد لمعوامؿ التي تؤثر في الجماعة.  -04 
 فيـ الفرد لتاريخ الجماعة.  -08
 فيـ الفرد آلثار أفعالو عمى الجماعة.  -09
 فيـ الفرد آلثار قراراتو عمى الجماعة.  -35
 فيـ الفرد لمقيمة االجتماعية لتصرفاتو مع الجماعة.  -30
 فيـ الفرد لمقيمة ألي فعؿ يصدر عنو.  -33
 فيـ الفرد لمدور االجتماعي الذي يقـو بو دوف ضغط داخمي.  -32

 ثاىيا: االٍتناو 

 اـ الفرد بنقد اآلراء التي تخالؼ آراء الجماعة. اىتم -0
 اىتماـ الفرد بالتعرؼ عمى المشاكؿ االجتماعية لمجماعة.  -3
 اىتماـ الفرد بالتعرؼ عمى المشاكؿ االقتصادية لمجماعة.  -2
 اىتماـ الفرد بالتعرؼ عمى المشاكؿ السياسية لمجماعة.  -7
 جماعة. اىتماـ الفرد بقراءة كؿ ما يكتب عمى ال -0
 اىتماـ الفرد بتقديـ مقترحاتو لحؿ مشكبلت الجماعة.  -6
 اىتماـ الفرد بالمحافظة عمى ممتمكات الجماعة.  -4
 اىتماـ الفرد بمعرفة المشروعات االقتصادية لمجماعة.  -8
 اىتماـ الفرد بالنظـ النيابية التي تمارسيا الجماعة.  -9

 . الحرص عمى االرتباط العاطفي لمجماعة -05
 الحرص عمى تقدـ الجماعة.  -00
 الحرص عمى تماسؾ الجماعة.  -03
 الحرص عمى بموغ الجماعة ألىدافيا.  -02
 الحرص عمى حماية الجماعة مف الضعؼ.  -07
 الحرص عمى حماية الجماعة مف التفكؾ.  -00
 االىتماـ بالتعرؼ عمى أخبار الجماعة.  -06
 ماعة التي ينتمي إلييا. االىتماـ بزيارة الفرد ألماكف الج -04
 االىتماـ بالتعرؼ عمى المصادر االقتصادية لمجماعة.  -08
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 ثالجا: املصارنة  

 المساىمة في عمؿ الجماعة.  -0
 العطاء لصالح الجماعة.  -3
 العمؿ عمى تحقيؽ رفاىية الجماعة.  -2
 العمؿ عمى إشباع حاجات الجماعة.  -7
 العمؿ عمى حؿ مشكبلت الجماعة.  -0
 المساىمة في بموغ الجماعة ألىدافيا.  -6
 المساىمة في الحفاظ عمى استمرار الجماعة.  -4
 مشاركة الفرد في أنشطة الجماعة دوف ضغط خارجي. -8
 مشاركة الفرد في أنشطة الجماعة دوف ضغط داخمي. -9

 المساواة في الحقوؽ والواجبات.  -05
 عة. مشاركة الفرد في إنجاز ما تتفؽ عميو الجما -00
 مشاركة الفرد في تنفيذ ما تتفؽ عميو الجماعة.  -03
 مشاركة الفرد في تطوير نظاـ العمؿ داخؿ الجماعة.  -02

 رابعا: التعاوٌ 

 التعاوف مع الزمبلء في األعماؿ التي تفيد الجماعة.  -0
 التنازؿ عف بعض حقوؽ الفرد في سبيؿ سعادة أفراد الجماعة.  -3
 مف أجؿ المساىمة في حؿ مشاكؿ الجماعة. التعاوف مع اآلخريف  -2
 التعاوف مع باقي أفراد الجماعة مف أجؿ بموغ أىدافيا.  -7
 تفضيؿ العمؿ في جماعة عمى العمؿ منفردا.  -0
 التعاوف مع قائد الجماعة مف أجؿ بموغ أىدافيا.  -6
 التعاوف مع أفراد الجماعة في المساىمة في حؿ مشاكميا.  -4
 فراد الجماعة والعمؿ عمى استمرارىا. التعاوف مع أ -8

 خامشا: االلتزاو 

 التزاـ الفرد بالنظاـ الذي تضعو الجماعة.  -0
 التزاـ الفرد بإتماـ العمؿ الذي تكمفو بو الجماعة.  -3



 المسئولية االجتماعية وعالقتها ...                                                      عدد فبراير-ج0- )20( 0100م

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                           - 8511 - 

 التزاـ الفرد بالمواعيد التي يحددىا مع اآلخريف.  -2 
 في العمؿ.  التزاـ الفرد بقبوؿ حساب الجماعة لمفرد في حالة إىمالو -7
 التزاـ الفرد بتأدية عممو بدوف رقيب عميو.  -0
 التزاـ الفرد بتقديـ العذر لمجماعة في حالة تأخره عف ميعاده.  -6
 التزاـ الفرد بالمحافظة عمى ممتمكات الجماعة مف عبث اآلخريف.  -4
 التزاـ الفرد بالمساىمة في تنمية الجماعة اقتصاديا.  -8
 ؿ كؿ جيده في أداء العمؿ الذي يكمؼ بو. التزاـ الفرد ببذ -9

 التزاـ الفرد بعادات وتقاليد الجماعة.  -05
 التزاـ الفرد بقبوؿ قرارات الجماعة.  -00
 التزاـ الفرد بالنظـ السائدة بيف أفراد الجماعة.  -03

ويشار إلى أف إماـ حميدة في قائمتو السابقة لمكونات وعناصر المسئولية االجتماعية 
ؼ عنصري التعاوف وااللتزاـ ، عمى الفيـ واالىتماـ والمشاركة التي حددىا سيد عثماف ، أضا

كعناصر أساسية لممسئولية االجتماعية ، وىذه القائمة رغـ أنيا طويمة إال أنيا تحدد 
 بالتفصيؿ أغمب مظاىر المسئولية االجتماعية. 

 صفات الصخص املشئول اجتناييا:  -ج

( إلى مجموعة مف المحكات التي تكشؼ عف 300: 0999،فاطمة أحمد )أشارت 
 مبلمح وخصائص السموؾ المسئوؿ لدي كؿ مف الذكور واإلناث ، وىي كاآلتي: 

 أف يكوف الشخص موثوقا بو ويعتمد عميو دائما ، ويوفي بوعده.  -0
الفرد المسئوؿ اجتماعيا ىو شخص أميف ال يحاوؿ الغش ، وال يأخذ شيئا عمى حساب  -3

 ، وعندما يفعؿ خطأ يكوف مسئوال عنو ، وال يمقي المـو عمى اآلخريف.  اآلخريف
خبلص  -2 الفرد المسئوؿ يفكر في الخير لآلخريف بغض النظر عما يجنيو ، وعنده والء وا 

 لمجماعة التي ينتمي إلييا. 
يستطيع إنياء األعماؿ التي توكؿ إليو بصورة صحيحة ودقيقة تدؿ عمى مسئوليتو عف  -7

 ىذه األعماؿ. نتائج 
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ويمكف وصؼ سموؾ المسئولية االجتماعية بأنو سموؾ لشخص موثوؽ بو ، ويعتمد  
عميو ، فاىما لمجماعة التي ينتمي إلييا ، وسندا ليا ، وىو سموؾ يتصؼ باالستقامة 

نفاذ العيد )  (. 303: 0999أحمد ، فاطمة واألمانة وا 
راد نحو مجتمعيـ يتوقؼ عمى ويرى البعض أف الشعور بالمسئولية االجتماعية لؤلف

مدى شعورىـ بالوالء واالنتماء إلى المجتمع ، وكمما زاد الشعور بالوالء لممجتمع كمما زاد 
الشعور بالمسئولية االجتماعية نحو المجتمع. ويرى آخروف أف الشعور بالمسئولية 

ي المواقؼ االجتماعية يدؿ عمي مدى استعداد الفرد لمقياـ بما يوكؿ إليو مف مسئوليات ف
 (. 303: 0999أحمد ، فاطمة المختمفة )
أف الشخص المسئوؿ اجتماعيا يتميز بمواصفات أىميا: االعتماد عمى  ةرى الباحثتو 

نفسو ، والقياـ بالواجبات ، واالجتياد ، والتفاعؿ والتعاوف مع اآلخريف ، وتحممو المسئولية 
 عف آرائو وأفعالو. 

 ل اجتناييا أٍنية إيذاد اإلىشاٌ املشئو -ٍـ

تمثؿ المسئولية االجتماعية مطمبا حيويا وميما مف أجؿ إعداد الناشئة لتحمؿ أدوارىـ 
والقياـ بيا خير قياـ ، والمشاركة في بناء المجتمع ، وتقاس قيمة الفرد في مجتمعو بمدى 
تحممو المسئولية تجاه نفسو وتجاه اآلخريف ، بحيث يعتبر الشخص المسئوؿ عمى قدر مف 

 (. 96،  3552شريت: أشرؼ مة والصحة النفسية )السبل
فالمسئولية االجتماعية مف الصفات اإلنسانية التي يجب غرسيا داخؿ الفرد ، حيث أف 
الفرد المتسـ بتحمؿ المسئولية االجتماعية يحقؽ فائدة لجميع األفراد ، وتعد تربية اإلنساف 

أفعاؿ وأقواؿ مسألة في غاية  عمى تحمؿ المسئولية االجتماعية تجاه ما يصدر عنو مف
األىمية لتنظيـ الحياة داخؿ المجتمع اإلنساني ، فإذا تحمؿ األفراد مسئولياتيـ ونتائج أعماليـ 

والشعور باألمف  عادؿ محمد العدؿ، استقرت حياتيـ وسادت الطمأنينة فيما بينيـ ، وشاع 
ئولية ليس لفظا مجردا ، بؿ النفسي واالجتماعي في حياتيـ الخاصة والعامة. والشعور بالمس

الشعور بالمسئولية ىدفو عمؿ ، فالشخص الذي يشعر بالمسئولية االجتماعية شخص 
 إيجابي عممي. 

وال يولد اإلنساف عارفا بالمسئولية ولكف لديو استعداد فطري ، وليذا ينبغي أف يتعمـ 
ي والكبلـ ، وعممية تعمـ الطفؿ تحمميا ، حيث يجب أف يتعمـ التعاوف واالحتراـ كما يتعمـ المش
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المسئولية االجتماعية تبدأ مع أولى خطوات الطفؿ ، وتبدأ المسئولية عف الذات ، حيث  
يتعمـ الطفؿ أف يعتمد عمى نفسو وأف يكوف مسئوال عف ذاتو ، فيو يعيش في أسرة يقـو 

تبدأ  فييا بدور ، وىو قادر عمى القياـ بالمسئولية عف بعض األعماؿ التي تخصو ، وبذلؾ
المسئولية بمسئولية فردية ثـ تتطور إلى مسئولية اجتماعية في جماعتو التي يعيش فييا. 
وتخضع المسئولية االجتماعية لمتعمـ واالكتساب ، وبالتالي فيي قابمة لمتعديؿ واإلصبلح مف 
خبلؿ العمؿ عمى تنمية المسئولية االجتماعية لدى األفراد ، باعتبارىا سمطة ضابطة تيذب 

وؾ اإلنساف وتوجيو. وتعزيز المسئولية االجتماعية وتنميتيا ال يحدث في فراغ ، وال سم
بمعزؿ عف البيئة االجتماعية مثؿ دور المدرسة المتمثؿ في المعمـ ، وكذلؾ بإيجاد مناخ 
مدرسي مبلئـ. وقد أشارت بعض الدراسات إلى تفوؽ البيئة المدرسية عمى البيئة األسرية في 

 (. 055 – 98: 3552شريت ، أشرؼ طفاؿ في المسئولية االجتماعية )تفسير تبايف األ
وقد أفادت بعض الدراسات والبحوث أف الذكور أكثر إحساسا بالمسئولية االجتماعية 
مف اإلناث ، في حيف انتيت بعض الدراسات األخرى إلى أف اإلناث أكثر شعورا بالمسئولية 

تناقض في نتائج الدراسات والبحوث إلى أف مفيوـ االجتماعية مف الذكور. وربما يرجع ىذا ال
المسئولية االجتماعية يتضمف أبعادا متنوعة مثؿ: مجاؿ الخدمة االجتماعية ، مجاؿ البيئة ، 
طبيعة العمؿ. لذا ينبغي عند تناوؿ مفيـو المسئولية االجتماعية أف يراعي أف يكوف متعدد 

 (. 267 :3504موسى ، رشاد األبعاد وليس أحادي البعد )
إف سموؾ المسئولية االجتماعية ال ينمو إال مف خبلؿ بيئة ثقافية واجتماعية مشجعة 

واالىتماـ والفيـ والمشاركة والتسامح. والتربية ىي مف أىـ  قوةتتسـ بالحرية والنظاـ وال
الوسائؿ التي يمكف عف طريقيا تنمية المسئولية االجتماعية لدى األفراد ، وتقـو مؤسسات 

ية والتنشئة االجتماعية ممثمة في األسرة والمدرسة وجماعة الرفاؽ ودور العبادة ووسائؿ الترب
 اإلعبلـ بدورىا في غرس وتنمية المسئولية االجتماعية لدى أفراد المجتمع. 

وما يممسو المجتمع مف خمؿ واضطراب يرجع في جانب كبير منو إلى النقص في نمو 
عثماف في دراستو عف المسئولية االجتماعية أف النقص المسئولية االجتماعية. ويؤكد سيد 

في المسئولية االجتماعية يرجع إلى التغير االجتماعي واالقتصادي والسياسي السريع في 
المجتمعات العربية النامية التي تحدث بقرار ، بينما يبقى التغيير في الشخصية متأف ومترد 
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، وليذا السبب يشعر الفرد بأنو غريب أماـ ألنو يمر بمراحؿ طويمة مف التنشئة التربوية  
 (. 94،  3552شريت: أشرؼ ىذا التغيير السريع )

ويعد الشعور باالغتراب مف أخطر مظاىر نقص المسئولية االجتماعية لدى الشخص ، 
وىو غربة عف النفس وعف الواقع وعف المجتمع ، ومف أىـ أعراضو: العزلة ، البل انتماء ، 

اع واالنسحاب ، ورفض التعاوف ، واحتقار الذات واحتقار الجماعة. كما والبل ىدؼ ، والضي
أف تقديـ األجنبي عمى الوطني في جميع مظاىره ومعانيو يعكس ضعفا في الشعور 

 بالمسئولية االجتماعية ، سواء في المنتجات ، أو استخداـ المغة ، أو غير ذلؾ. 
نشكو أننا نريد مف المسئوليف وفي مجتمعاتنا نشكو مف ضعؼ الشعور بالمسئولية و 

أف يكونوا مسئوليف عف كؿ شيء ، أما المواطف فميس عميو شيء ، حياة أغمبيا حقوؽ 
 (. 389: 0989أحمد ، فاطمة وأقميا واجبات ، أغمبيا مطالب وأقميا مسئوليات )

  Life Satisfaction جودة احلياة -[2]
تحقيقيا معظـ البشر وىو بعد ىو احد الغايات الكبرى التي يسعى ل جودة الحياة

أساسي مف أبعاد الصحة النفسية السميمة ومؤشرا مف المؤشرات األساسية لمتكيؼ النفسي 
ويمثؿ اإلحساس بعد الرضا نقطة لبدء لمكثير مف المشكبلت واإلضطرابات النفسية كاإلكتئاب 

والقدر الذي ىو  والقمؽ والشعور بالوحدة ويقـو الرضا عف الحية عمى قاعدة الرضا بالقضاء
الركف السادس مف أركاف اإليماف فاعتقاد المؤمف أنو يتحرؾ ضمف دائرة إلرادة األليية يعطيو 
شعور باإلطمئناف وأف أمور الحياة مرتبة مف قبؿ رب العالميف ومقدرة مف لدف عميـ ، فقد 

اىـ في البر كـر اهلل تعالى اإلنساف منذ خمقو فيو جؿ شأنو يقوؿ"ولقد كرمف بني آدـ وحممن
 ناىـ مف الطيبات وفضمناىـ عمى كثير ممف خمقنا تفضيبل"صدؽ اهلل العظيـ.رزقو والبحر 

اف مقومات الصحة النفسية لمفرد في أي مرحمة مف مراحؿ العمر انما تكمف كما  
في توافؽ الفرد مع نفسو وتكيفو مع المجتمع مف حولو أفرادا كانوا أو جماعات ويتطمب ىذا 

لنفسو ومشاعره وميولو والتغيرات التي يمكف أف تطرأ عميو خبلؿ نموه ، ففيـ الفرد فيـ الفرد 
لنفسو يزيده ثقة بيا وبمف حولو كما أف ادراكو لقدراتو ووقوفو عمى أسباب سموكو يكسبو 
اسموبا مناسبا لمتقمب عمى ما قد يقابمو مف مشكبلت ويساعده عمى تكويف اتجاىات سميمو 

 (7: 0983مديحو العزبي )  مر بيا فيعيش راضيا سعيدا.نحو المرحمة التي ي
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اىتماـ الباحثيف لما لو مف أىمية كبيرة في التأثير عمى  جودة الحياةواستحوذ  
شخصية األفراد وسموكياتيـ المختمفة وتوافقيـ مع ظروؼ الحياة والرضا عنيا نظرا إلرتباط 

وذلؾ ما جعمو مف المواضيع ذات  بالصحة النفسية وكذلؾ الجسدية لؤلفراد ، جودة الحياة
 األىمية لمدراسة والبحث.

 :جودة احلياةمفَوو  -أ

مف المفاىيـ النفسية التي حظيت باىتماـ كبير مف قبؿ  جودة الحياةيعتبر مفيوـ 
مؤشرا ىاما  جودة الحياةالباحثيف في مجاؿ عمى النفس والصحة النفسية ، وذلؾ العتبارىـ 

 جودة الحياةكيؼ والصحة النفسية السميمة ، اما الشعور بعد مف المؤشرات األساسية لمت
فيعتبر واحدا مف المشكبلت اليامة في حياة الفرد حيث تعتبر ىذه المشكمة بمثابة نقطة 
البداية لكثير مف المشكبلت التي يعانييا ويشكو منيا ىذا الفرد ، فكثيرا ما يترتب عمى شعور 

يرا ما يدعـ ىذا الشعور مشكبلت أخري كانت قائمة في الفرد بعدـ الرضا مشكبلت عده ، وكث
 (3507،2امانى عبدالمقصود ) الفرد قبؿ شعوره بعدـ الرضا.

( جودة الحياة بأنو"تقدير عاـ لنوعية حياة الفرد 3558وتعرؼ نعمات شعباف )
عي ، حسب المعايير التالية: السعادة ، العبلقات االجتماعية ، الطمأنينة ، اإلستقرار االجتما

 ( 785: 3558التقدير االجتماعي. )نعمات شعباف 
ويعرؼ أحمد عبد الخالؽ جودة الحياة بأنو " التقدير الذي يضعو الفرد لنوعية حياتو 

 (032: 3558)أحمد عبد الخالؽ بوجو عاـ اعتمادا عمى حكمو الشخصي ". 
حياة التي ويعرؼ جماؿ تفاحو جودة الحياة بأنو " تقبؿ الفرد لذاتو نحو اسموب ال

يحياىا في المجاؿ الحيوي المحيط بو ويكوف متوافقا مع نفسو ومع المحيطيف بو ويشعر 
بقيمتو وقادرا عمى التكيؼ مع المشكبلت التي توجيو والتي تؤثر عمى سعادتو وقانعا بحياتو 

 (34: 3559)جماؿ السيد تفاحو  وما فييا "
ساف العاقؿ الراشد وذلؾ مف اجؿ فالرضا عف الحياه يمثؿ اقصى ىدؼ يطمع اليو االن

تجنب االحباطات والصراعات النفسيو والقمؽ الذى ينتابو نتيجو انفاعبلتو المختمفو بناء عمى 
المواقؼ التى يمر بيا الشخص ومف مظاىر الرضا عف الحياه السعاده والعبلقات االجتماعيو 

شعر بيذه االشياء ويعمؿ عمى والطمأنينو واالستقرار الجتماعى والتقدير االجتماعى الف مف ي
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تحقيقيا واشباع رغبو منيا يكوف راضيا عف حياة بصوره ايجابيو.)في:أحمد اسماعيؿ  
3500 :00) 

( بأنو:"حالة داخمية يشعر بيا الفرد وتظير في 3507وتعرفو أماني عبدالمقصود )
قبمو لذاتو سموكو واستجابتو ، وتشير الي ارتياحو وتقبمو لجميع مظاىر الحياة مف خبلؿ ت

أماني ) والسرتو ولآلخريف وتقبمو لمبيئة المدركة وتفاعمو مع خيراتيا بصورة توافقيو.
 .وتتبنى الباحثو تعريؼ امانى عبد المقصود ( 0: 3507عبدالمقصود 

 :جودة احلياةأبعاد  -

 مفيـو متعدد األبعاد يقـو عمى: جودة الحياة
الشعور بعدـ اإلنجاز في - يـو الذات اإليجابي.مف - التفاؤلي والشعور بالسعادة. االتجاه -

 (Bertch,Dennis Alan,1993.pp.24) الحياة.
لجودة أف ىناؾ أربعة أبعاد رئيسية  Diener & myersبينما يرى مايزرودينز 

 ىي: الحياة
 Personal controlالضغط الذاتي - Self-esteem 3تقدير الذات -0
-Extraversion..Diener & Rahtz,2000,10اإلنبساط -Optimism 7التفاؤؿ -2

19)).  
 وىي:  لجودة الحياة( أبعاد 0998ويحدد مجدي الدسوقي )

السعادة: وىي مقدار ما يشعر بو الفرد مف سعادة ، وشعوره بالرضا واإلرتياح عف ظروفو -0
 الحياتية.

اه النفسي: ويتمثؿ في الرضا عف النفس والشعور بالبيجة والتفاؤؿ تج االستقرار-3
 المستقبؿ.

مكاناتوالتقدير االجتماعي: يتمثؿ في ثقة الفرد في قدراتو -2 واإلعجاب تجاه سموكو  وا 
 االجتماعي.

واقتناعو بمستوى الحياة التي  إليوالقناعة: تعبير عف رضا الفرد وقناعو بما وصؿ -7
 يعيشيا.

اليادئ المسترضي ممثمة في النـو  االنفعاليةالطمأنينة: وىي تعبر عف استقرار الحالة -0
 والرضا عف الظروؼ الحياتية وتقبؿ نقد اآلخريف 
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 جودة الحياة( أبعاد Andrew J.Barrett & Peter.J Murk,2006ويحدد ) 
 :في
الحماس مقابؿ الفتور والبلمباالة: ويتعمؽ ىذا البعد باإلقباؿ عمى الحياة بصفة عامة  (0

 إلرتباطات االجتماعية والفكرية.والتحمس ليا وال يرتبط بأي نوع مف النشاط مثؿ ا
اإلقداـ والشجاعة: يقيس ىذا البعد القبوؿ اإليجابي لممستجيبيف لمسئوليتيـ الشخصية  (3

 عف حياتيـ بدال مف القبوؿ السمبي أو التقاضي عما حدث ليـ.
التطابؽ بيف األىداؼ المنشودة واألىداؼ المتحققة: تقيس الفروؽ النسبية بيف األىداؼ  (2

 شودة والتي تسبب الرضا أو عدـ الرضا بالحياة.المن
مفيـو الذات: يؤسس ىذا المتغير عمى األبعاد اإلنفعالية والجسدية والفكرية لمشخص  (7

 وتساىـ الحياة الناجحة الماضية في ىذا المتغير بصورة غير مباشرة.
لعاطفية اإليجابية الحالة المزاجية: وىي تتصؿ بالسعادة والتفاؤؿ وغيرىا مف االستجابات ا (0

وفي المقابؿ يؤدي اإلكتئاب  جودة الحياةالتي تؤدي الي عبلمات مرتفعة عمى مقياس 
 .جودة الحياةوالحزف والشعور بالوحدة والتشاـؤ الي عبلمات منخفضة عمى مقياس 

 (Andrew J.Barrett & Peter.J Murk. 2006,56-57) 
 عند المسف ىي: ياةجودة الحأف أبعاد  وترى عزة عبدالكريـ مبروؾ

 (03-3554:)عزة عبد الكريـ القناعة.-2 الشعور اآلمف  -3الشعور بالرضا. -0
والعبلقات االجتماعية  السعادة ىي جودة الحياةوترى نعمات شعباف أف األبعاد 

 (023 -740، 3558نعمات عمواف ) والتقدير االجتماعي. والطمأنينة واإلستقرار االجتماعي
 كةدراسات ساب -[7]

، اىتمت العديد مف الدراسػات والبحػوث  المعمميف بالتعميـ العاـانطبلقًا مف أىميػة 
 لدييـ.  جودة الحياةو ومسئولياتيـ االجتماعية  الوظيفيبتوافقيـ 

 . للنعله الوظيفيدراسات تياولت التوافل  -

عف الضغوط التي  Schroeder (2001)في ىذا اإلطار ؛ كشفت دراسة سكرودير 
ييا المعمموف الغينيوف في عمميـ ، وأىـ مصادر ىذه الضغوط ، والطرؽ واالستراتيجيات يواج

( معمما 200التي يستخدمونيا في مواجية مصادر الضغوط ، وقد تكونت عينة الدراسة مف )
تـ اختيارىـ مف خمسة أقاليـ مختمفة في غينيا. وقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي 
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لجمع البيانات ، وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا: التحميمي ، واالستبانة  
أف أكثر مسببات الضغوط لممعمميف تتمثؿ في كؿ مف انخفاض الرواتب ونقص وسائؿ 

وأساليب الراحة وعدـ مجانية التعميـ ليؤالء المتعمميف ، وقد وجد الباحث أف أكثر 
مب عمى ىذه الضغوط تتمثؿ في اإليماف باهلل اإلستراتيجيات المستخدمة مف قبؿ المعمميف لمتغ

والتضرع لو والتفكير في المشكبلت ومحاولة إيجاد الحموؿ ليا ، وبذؿ المزيد مف الجيد لحؿ 
 المشاكؿ وتصحيح األوضاع الخاطئة. 

( عمى نسب الذكاء الوجداني لممعمـ ودرجة 3550ي )السيد السمادونوتعرفت دراسة 
الثانوية مف خبلؿ بناء اختبارات مقننة لقياسيا ووضع معاييرىا.  في المرحمة الوظيفيتوافقو 

وقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي لتحقيؽ أىداؼ الدراسة ، وقد تكوف مجتمع 
الدراسة مف جميع المعمميف والمعممات العامميف في المدارس الثانوية بمحافظة الغربية في 

لمحمة الكبرى ، قطور ، كفر الزيات ، سمنود( ، جميورية مصر العربية وىي )طنطا ، ا
( معمـ ومعممة مف مجتمع الدراسة. وشممت أدوات الدراسة 265وتكونت عينة الدراسة مف )

.وقد أظيرت نتائج الدراسة وجود عبلقة دالة الوظيفيمقياس الذكاء الوجداني ومقياس التوافؽ 
يتوقؼ عمى  الوظيفيح في العمؿ والتوافؽ ، وأف النجا الوظيفيبيف الذكاء الوجداني والتوافؽ 

نسب الذكاء الوجداني لدى القائميف بو. كما بينت نتائج الدراسة أف ىناؾ فروقا ذات داللة 
 الوظيفيمتمثمة في الرضا الذاتي والتوافؽ  الوظيفيإحصائية بيف المعمميف في درجة توافقيـ 

خصص األكاديمي وأيضا سنوات الخبرة والدرجة الكمية وفقا لمت الوظيفيوكفاءتيـ أو نموىـ 
بالتدريس ، أما بالنسبة لمتوافؽ االجتماعي لممعمميف فقد كانت الفروؽ دالة إحصائيا وفقا 
لسنوات الخبرة بالتدريس بينما الفروؽ غير دالة إحصائيا بالنسبة لمتخصص الدراسي ، كما 

لدراسي أثرا عمى النمو أشارت نتائج الدراسة إلى أف لتفاعؿ كؿ مف الجنس مع التخصص ا
 .الوظيفيلممعمـ بينما لـ يظير أثر ىذا التفاعؿ عمى األبعاد الفرعية األخرى لمتوافؽ  الوظيفي

 الوظيفيإلى التحقؽ مف مدى وجود التوافؽ  Rivera( 3554وىدفت دراسة ريفيرا )
تكونت عينة  لدى المدراء المغتربيف وغير المغتربيف )الوطنييف( في أمريكا البلتينية ، وقد

مف المتزوجات( في  4مف الذكور ، و 6مف اإلناث ، و 3الدراسة مف مديريف في فرنسا )
خمسة فروع )فرعيف في المجاؿ التجاري ، وثبلثة فروع صناعية في كؿ مف األرجنتيف 
والبرازيؿ وشيمي وكولومبيا والمكسيؾ( ، وقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي ، 
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ة استبانة مف إعداده ، وتوصمت الدراسة إلى اعتماد المديريف المغتربيف عمى وكانت األدا 
أكثر مف المديريف المحمييف ،  الوظيفيكفاءة التقنية ودورىا اإليجابي في عمميات التوافؽ 

ة عمى العبلقات الوظيفيكما أظيرت الدراسة أف المديريف المغتربيف يعتمدوف في توافقيـ 
لمرؤوسيف والعماؿ والزمبلء ومع جميع الموظفيف في الفروع األخرى ، الشخصية الناجحة مع ا

كذلؾ أكدت الدراسة عمى تسامح المدراء المغتربيف عف المدراء المحمييف تجاه االختبلفات في 
أسموب الحياة ، واالندماج مع ثقافة البمد المضيؼ باعتباره أحد العوامؿ الحاسمة لمعمؿ عمى 

، كما أكدت الدراسة عمى أىمية العوامؿ البيئية في عمميات التوافؽ  الوظيفيعممية التوافؽ 
 . الوظيفي

( عمى معرفة الرضا Kumar & Kaur , 2008وتعرفت دراسة كامر وكايور )
الوظيفي وضغوط العمؿ لدي األساتذة في كميات المعمميف الحكومية وغير الحكومية ، وقد 

ت حكومية وغير حكومية ، واستخدمت الدراسة ( معمـ مف كميا355تكونت عينة الدراسة مف )
استبياف الرضا الوظيفي وضغوط العمؿ عمى عينة مف الذكور واإلناث في كميات حكومية 
وغير حكومية ، توصمت الدراسة إلى أف كمية المعمميف الحكومية لدييا نسبة ارتياح أعمى 

 كبر. منيا في الكميات غير الحكومية التي لدييا ضغوط العمؿ بنسبة أ
(: عمى مظاىر ضغوط Brady , et al , 2008وتعرفت دراسة برادي ، وآخروف )

، ومدى إحساسيـ بطمبتيـ والتفاعؿ معيـ. وقد تكونت  المعمميف بالتعميـ العاـالعمؿ لدى 
( معمما. واستخدـ الباحث في الدراسة: مقياس الضغوط لدى 008عينة الدراسة مف: )
مف إعداد الباحث. وقد أسفرت الدراسة عف النتائج اآلتية: عدـ  وىو المعمميف بالتعميـ العاـ

االستقرار الوجداني لدى المعمميف ، كما بينت نتائج الدراسة وجود مشاعر قوية مف العطؼ 
 نحو المعوقيف. 

( عمى مدى استعداد Voltz , et al , 2008وتعرفت دراسة فولتز ، وآخروف )
مؿ التي يتعرضوف ليا. وقد تكونت عينة الدراسة مف: لضغوط الع المعمميف بالتعميـ العاـ

%( مف عينة الدراسة كانوا 24( معمـ. وقد أسفرت الدراسة عف النتائج اآلتية: )755)
مستعديف بشكؿ جيد لتعميـ الطبلب ، كما أسفرت نتائج الدراسة عف أف التوتر كاف سمة 

 . المعمميف بالتعميـ العاـظاىرة لدى 
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(: عمى العبلقة بيف قيـ العمؿ والتوافؽ 3559) الصعب محمدوتعرفت دراسة  
لممرشديف المدرسيف في تعميـ الميث والقنفذة ، والفروؽ بيف المرشديف المدرسيف  الوظيفي

ترجع لمتغيرات الدراسة  الوظيفي، والتحقؽ مف وجود فروؽ في التوافؽ  الوظيفيفي التوافؽ 
، وقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي )التخصص ، مكاف العمؿ ، عدد سنوات الخدمة( 

التحميمي كمنيج دراسة عمى عينة مف المرشديف المدرسيف بمدارس التعميـ العاـ الحكومي 
بمراحمو الثبلث )ابتدائي ، متوسط ، ثانوي( بمحافظتي الميث والقنفذة مف مجتمع الدراسة 

ث والقنفذة بالمممكة المتمثؿ في جميع المرشديف المدرسيف في كافة مدارس محافظتي المي
( مرشدا مدرسيا ، ونظرا لصغر مجتمع الدراسة ؛ فقد 305العربية السعودية والبالغ عددىـ )

رأى الباحث أف يكوف مجتمع الدراسة ىو نفسو عينة الدراسة. وقد تمثمت أدوات البحث في 
ة ارتباطية ، ومف أىـ نتائج الدراسة: وجود عبلق الوظيفيمقياس قيـ العمؿ ومقياس التوافؽ 

موجبة ذات داللة إحصائية بيف الدرجة الكمية عمى مقياس قيـ العمؿ وبيف الدرجة الكمية عمى 
، وعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات  الوظيفيمقياس التوافؽ 

لدى المرشديف المدرسيف تعزي لمتغير مكاف العمؿ وسنوات الخدمة ، وكذلؾ  الوظيفيالتوافؽ 
 تغير التخصص. لم

( العبلقة بيف مستوي Kocacik & Ayan , 2010وحددت دراسة كوكاسيؾ و أياف )
الرضا الوظيفي لدى معممي المدارس الثانوية وأنواع مف السمات وتقييـ االختبلفات في 

( 783مستويات الرضا الوظيفي وفقا لمبلمح الشخصية ، وقد تكونت عينة الدراسة مف )
ة ثانوية ، واستخدمت الدراسة استبياف يحدد الخصائص االجتماعية ( مدرس30معمما مف )

ة لممعمميف التي تحدد رضاىـ الوظيفي ، وتحدد خصائص شخصيتيـ ، الوظيفيوالديموغرافية و 
% بينما أبدت 68وتوصمت الدراسة إلى أف الذكور أظيروا االرتياح والرضا الوظيفي بنسبة 

رت الدراسة أف نسبة المعمميف الذيف يشعروف بالرضا % ، كما أظي23اإلناث نسبة أقؿ تبمغ 
 %.63الوظيفي تبمغ نسبتيـ بشكؿ إجمالي 

( العبلقة بيف الدافع والرضا الوظيفي لدى Convey , 2010وبحثت دراسة كونفي )
( معمما مف المعمميف في 406معممي المدارس الكاثوليكية ، وقد تكونت عينة الدراسة مف )

بلنتا ، بيموكسي ، وتشيني( ، واستخدمت الدراسة المنيج المسحي ، الثبلث أبرشيات )أت
وتوصمت الدراسة إلى أف فمسفة المدرسة كانت تنبئ باالرتياح لدى المعمميف ، وشعورىـ 
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بفعالية عمميـ مع الطبلب وعبلقاتيـ مع غيرىـ مف المديريف والمعمميف ، كما يظير أثر  
فعية المعمميف في التدريس وكانت مؤشرا ميما المدرسة كونيا مدرسة كاثوليكية عمى دا

لمرضا الوظيفي لدى المعمميف ، ونتائج الدراسة تؤكد عمى أىمية العامؿ الديني باعتباره حافزا 
ىاما الختيار المعمميف لمتدريس في المدارس الكاثوليكية ، ومؤشرا ميما لبلرتياح في 

 وظائفيـ. 
درجة التوافؽ الوظيفي ودرجة  Srivastava( 3535وحددت دراسة سريفاستافا )

 -( موظؼ 055الرضا الوظيفي عند العامميف والعبلقة بينيما. وتكونت عينة الدراسة مف )
فئة عامؿ ، وتـ اختيار العينة بالطريقة العشوائية. استخدـ الباحث مجموعة مف األساليب 

، ومعامؿ االرتباط  اإلحصائية مثؿ المتوسطات الحسابية واالنحراؼ المعياري واختبار )ت(
بيرسوف. تـ استخدـ مقياسيف أحدىما لمرضا الوظيفي واآلخر لمتوافؽ الوظيفي. وأىـ نتائج 

( بيف الرضا الوظيفي والتوافؽ 5.50الدراسة: يوجد عبلقة موجبة ودالة عند مستوى داللة )
مى مف غير الوظيفي لدى العامميف. وأف العامميف األكثر توافقا مينيا حصموا عمى درجات أع

 المتوافقيف مينيا وبالتالي كانوا أكثر رضا وظيفي. 
 دراسات تياولت املشئولية االجتنايية:  -

( عف العبلقة بيف التوكيدية 3550محمد ، صبلح كشفت دراسة )في ىذا اإلطار ؛ 
( طالبا وطالبة تـ اختيارىـ 040وعناصر المسئولية االجتماعية. تكونت عينة الدراسة مف: )

ئيا. واستخدـ الباحث في الدراسة: المنيج االرتباطي ، واستخدـ في دراستو مقياس عشوا
( ، ومقياس المسئولية االجتماعية مف إعداد سيد 0986التوكيدية مف إعداد سامية القطاف )

(. وقد أسفرت الدراسة عف النتائج اآلتية: إلى وجود عبلقة ارتباطية بيف 0992أحمد عثماف )
ماعية والتوكيدية ، وىذا يؤكد أف الشخص التوكيدي شخص يتمتع باتزاف المسئولية االجت

 انفعالي عمى المستوى العميؽ يمكنو مف اإليجابية في العبلقات االجتماعية. 
( صورة العبلقة بيف الدجماطقية والمسئولية 3550عمي ، نبيؿ ووضحت دراسة )

لى الكشؼ عف الفروؽ في الدجماطقية والم سئولية االجتماعية والتي يمكف أف االجتماعية ، وا 
تعزي إلى متغيرات الجنس ، مكاف السكف ، المستوى الدراسي ، نوع الدراسة الجامعية. 

( طالبا وطالبة مف مختمؼ الكميات والمستويات الدراسية 003وتكونت عينة الدراسة مف: )
ماطقية طالبة(. واستخدـ الباحث في الدراسة: مقياس الدج 309 –طالب  302منيـ )
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عداد صبلح الديف أبو ناىية ، ومقياس المسئولية االجتماعية مف إعداد   لروكيش ترجمة وا 
سيد عثماف. وقد أسفرت الدراسة عف النتائج اآلتية: عبلقة ارتباطية موجبة دالة بيف 

الدجماطقية والمسئولية االجتماعية. كما توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف مرتفعي 
طقية لصالح مرتفعي الدجماطقية وتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف ومنخفضي الدجما

متوسطات درجات مجموعتي الذكور واإلناث عمى مقياس الدجماطقية ، وذلؾ لصالح مجموعة 
اإلناث. في حيف ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عمى مقياس الدجماطقية تعزي إلى نوع 

ي ، أو مكاف السكف ، وتبيف مف النتائج عدـ وجود الدراسة الجامعية ، أو المستوى الدراس
فروؽ ذات داللة إحصائية عمى مقياس المسئولية االجتماعية تعزي إلى الجنس ، أو نوع 

 الدراسة الجامعية ، أو المستوى الدراسي ، أو مكاف السكف. 
( عمى العبلقة بيف المسئولية االجتماعية 3535،  ممتاز الشايبوتعرفت دراسة )

( طالب وطالبة وزعوا بالتساوي عمى الكميات 055يـ الوقت. وتكونت عينة الدراسة مف: )وتنظ
المختمفة. واستخدـ الباحث في الدراسة: مقياس المسئولية االجتماعية لسيد عثماف ، 
ومقياس تنظيـ الوقت وىو مف إعداد الباحث. وقد أسفرت الدراسة عف النتائج اآلتية: وجود 

بيف المسئولية االجتماعية وتنظيـ الوقت تبعا لمتغيري ميدانية الدراسة ،  عبلقة دالة إحصائيا
ونوع التخصص ، بينما توجد فروؽ دالة إحصائيا في المسئولية االجتماعية وتنظيـ الوقت 
لدى الذكور ، ولـ تظير فروؽ ذات داللة في المسئولية االجتماعية وتنظيـ الوقت تبعا 

 نة األولى والسنة األخيرة. لمتغير التخصص ، وال بيف الس
( عبلقة متغير القدرة عمى حؿ المشكبلت االجتماعية 3553) عادؿ العدؿوبحثت دراسة 

بالذكاء االجتماعي والمسئولية االجتماعية ومفيـو الذات االجتماعي والتحصيؿ الدراسي. 
عية مف وكذلؾ بحث إمكانية التنبؤ بدرجات الطبلب في القدرة عمى حؿ المشكبلت االجتما

خبلؿ درجاتيـ في الذكاء االجتماعي والمسئولية االجتماعية ومفيوـ الذات االجتماعي 
والتحصيؿ الدراسي. واستخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي ، وبمغت عينة الدراسة 

( مف طبلب الصؼ األوؿ الثانوي بمحافظة اإلسماعيمية ، وجميع أفراد العينة مف 790)
لباحث عدة مقاييس ، ىي: مقياس القدرة عمى حؿ المشكبلت مف إعداد الذكور. واستخدـ ا

دزريبل ونيزو ، ومقياس الذكاء االجتماعي لمحمد عماد الديف إسماعيؿ ، ومقياس المسئولية 
االجتماعية " الصورة ت " مف إعداد سيد أحمد عثماف ، ومقياس مفيوـ الذات االجتماعي مف 
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ى عدة نتائج مف أىميا: وجود عبلقة دالة بيف القدرة إعداد الباحث. وخمصت الدراسة إل 
عمى حؿ المشكبلت االجتماعية والذكاء االجتماعي والمسئولية االجتماعية والتحصيؿ 

الدراسي. كما أنو يمكف التنبؤ بدرجات حؿ المشكبلت االجتماعية مف الذكاء االجتماعي 
 والمسئولية االجتماعية والتحصيؿ الدراسي. 

( عمى عبلقة المناخ األسري ككؿ كما يدركو األبناء 3552) سموى قنديؿة وتعرفت دراس
وكؿ جانب مف جوانبو بالمسئولية االجتماعية لدى تبلميذ المرحمة اإلعدادية وفي نياية مرحمة 
الطفولة المتأخرة. والتعرؼ إلى الفروؽ في المناخ األسري ككؿ وكؿ جانب مف جوانبو ، 

الترتيب الميبلدي(.  -حجـ األسرة  -االجتماعية باختبلؼ )الجنس والفروؽ في المسئولية 
( تمميذة مف تبلميذ 035( تمميذا و )032( تمميذا وتمميذة ، منيـ )372وبمغ حجـ العينة )

وتمميذات الصؼ األوؿ اإلعدادي بمدارس إدارة الساحؿ التعميمية بشماؿ القاىرة. واستخدـ 
( ، 0940لذكاء المصور مف إعداد أحمد زكي صالح )الباحث األدوات التالية: اختبار ا

( ، 0990االقتصادي مف إعداد عبد العزيز السيد الشخص ) -ومقياس المستوى االجتماعي 
( وتعديؿ / الباحث ، 0987ومقياس المسئولية االجتماعية مف إعداد ثناء السيد النجيحي )

س المناخ األسري مف إعداد ( ، ومقيا0947ومقياس العبلقات األسرية مف إعداد موسى )
( 5.50الباحثة. وأسفرت نتائج الدراسة عف وجود عبلقة موجبة دالة إحصائيا عند مستوى )

بيف المناخ األسري ككؿ والمسئولية االجتماعية لدى العينة ككؿ. كما تبيف وجود عبلقة 
ية( كبعض الحر  –اإلشراؼ  –( بيف جوانب )الترابط 5.50موجبة دالة إحصائيا عند مستوى )

جوانب األسرة والمسئولية االجتماعية لدى العينة ككؿ. وأظيرت النتائج وجود عبلقة سالبة 
( بيف جانب )النزاع( كأحد جوانب المناخ األسري 5.50دالة إحصائيا عند مستوى )

والمسئولية االجتماعية لدى العينة ككؿ. كما أظيرت النتائج عدـ وجود عبلقة دالة إحصائيا 
ناخ األسري المنخفض والمسئولية االجتماعية ، وتبيف وجود فروؽ دالة إحصائيا عند بيف الم

( في المسئولية االجتماعية بيف األسر ذات المناخ األسري المنخفض واألسر 5.50مستوى )
 ذات المناخ األسري المرتفع ولصالح األسر ذات المناخ األسري المرتفع. 

التحوالت في مواقؼ المراىقيف األكبر سنا  (Seider , 2008وقارنت دراسة سيدر )
في المدارس الثانوية المشاركيف في دورة دراسية عف قضايا العدالة االجتماعية ، مع 
مجموعة ضابطة مف المراىقيف متشابية. وتكونت عينة الدراسة مف: مجموعة الريؼ مف 
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رة ( مف عش237( ومجموعة الحضر تتكوف مف )300أربعة عشر مدرسة وعددىا ) 
مدارس. واستخدـ الباحث في الدراسة: مقياسيف وىما مقياس التوافؽ االجتماعي ومقياس 

المسئولية االجتماعية وىما مف إعداد الباحث. وقد أسفرت الدراسة عف النتائج اآلتية: تعمـ 
المراىقيف المشاركيف عف قضايا العدالة االجتماعية ، مثؿ التشرد والفقر والمجاعة في العالـ 

اليجرة غير الشرعية. وبتحميؿ البيانات قبؿ المسح وبعد المسح كشفت البيانات أف ، و 
المراىقيف المشاركيف في العدالة االجتماعية خبلؿ الفصؿ الدراسي انخفض دعميـ لمتعميـ 
واإلنصاؼ بيف البمداف الغنية والمجتمعات الفقيرة ، وكشفت المقاببلت التي أجريت مع ىؤالء 

بلت أعماؿ الطبلب كشفت أف التحوالت في المواقؼ تأثرت مف الخوؼ مف المراىقيف وتحمي
 احتماؿ أف يصبحوا ىـ أنفسيـ في يـو مف األياـ ببل مأوى أو فقراء. 

( عف مستوى التفكير األخبلقي وعف مستوى 3559،  ميسوف مشرؼوكشفت دراسة )
كشؼ العبلقة بينيما.  المسئولية االجتماعية لدى طمبة الجامعة اإلسبلمية بغزة وكذلؾ عف

( طالب وطالبة. واستخدمت الباحثة في الدراسة: مقياس 255وتكونت عينة الدراسة مف: )
المسئولية االجتماعية ومقياس التفكير األخبلقي وىما مف إعداد الباحثة. وقد أسفرت الدراسة 

جتماعية لدى عف النتائج اآلتية: وجود عبلقة موجبة بيف التفكير األخبلقي والمسئولية اال
 طمبة الجامعة اإلسبلمية بغزة.

( تطبيؽ برنامج المسئولية Wright , et al , 2014وفحصت دراسة رايت وآخروف )
الشخصية واالجتماعية في تكييؼ النشاط البدني. وتكونت عينة الدراسة مف: خمسة أطفاؿ 

لة الجماعية ، ذكور مصابيف بالشمؿ الدماغي. واستخدـ الباحث في الدراسة: دراسة الحا
جراء  واشتممت مصادر المعمومات عمى مبلحظات الرصد الميداني ، والسجبلت الطبية ، وا 
مقاببلت مع األطباء المشاركيف والمعالجيف واآلباء. وقد أسفرت الدراسة عف النتائج اآلتية: 

اإليجابية  زيادة لئلحساس بالقدرة ، والمشاعر اإليجابية عف البرنامج ، والتفاعبلت االجتماعية
، وتشير ىذه النتائج إلى أف برنامج المسئولية الشخصية واالجتماعية يمكف أف يخصص 

 لؤلطفاؿ المعوقيف ، وخاصة عندما يقترف بعبلج وثيؽ الصمة بو.
  جودة احلياةدراسات تياولت  -

( التعرؼ عمى العبلقة بيف 3550العنزي )فريج في ىذا اإلطار ؛ ىدفت دراسة 
ؤؿ ، والتوازف الوجداني ، لدى عينة مف طمبة ا، والثقة بالنفس ، والتف (ة الحياةجود)متغيرات 
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التربية األساسية بالييئة العامة لمتعميـ التطبيقي والتدريب بدولة الكويت.  كميةوطالبات  
( طالبة ، واستخدـ 308( طالبا و)093( طالبا وطالبة بواقع )705وبمغ قواـ العينة )

، ومقياس التوازف الوجداني مف وضع  وزمبلئومف وضع وينر  الحياةجودة الباحث مقياس 
بيف الذكور واإلناث في الثقة  إحصائيةأظيرت نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات داللة و  نورماف.

جودة بالنفس ولصالح الذكور ، في حيف لـ تظير فروقا جوىرية بيف الجنسيف فيما يتعمؽ ب
اإليجابي والسمبي. وأشارت النتائج أف ىناؾ ارتباطا ايجابيا والتفاؤؿ والوجداف بشقيو  الحياة
متغيراف  (اإليجابي والسمبي)والثقة بالنفس والتفاؤؿ ، وأف التفاؤؿ والوجداف  جودة الحياةبيف 

 .جودة الحياةمنبئاف ب
لدي  جودة الحياةالتعرؼ عمى مستوى درجات  (3553العش )أكـر دراسة ىدفت و 

أجريت الدراسة عمى و  ( في مجاالت الحياة المختمفة.65-75ة العمرية )الفرد األردني مف الفئ
أظيرت نتائج الدراسة بأف الفرد األردني يتمتع و  ( فردا مف المجتمع األردني.0055عينة )

بشكؿ عاـ ، وأف مجاؿ األسرة جاء في مقدمة المجاالت ، في حيف كانت وسائؿ  جودة الحياةب
في مجاالت العبلقات الحميمة واألسرة والديف ، فقد  ودة الحياةجاإلستجماـ أدناىا ، ومف حيث 

 كانت الفروؽ لصالح الذكور ، ولـ تظير فروؽ بيف الجنسيف في المجاالت األخرى.
وتقدير  جودة الحياةالتعرؼ عمى العبلقة بيف  (3552سميماف )عدؿ دراسة  ىدفتو 

أجريت الدراسة و  ت شماؿ فمسطيف.الذات لدى مديري المدارس الحكومية ومديراتيا في محافظا
أظيرت و  ( مدير ومديرة مف المدارس الحكومية في شماؿ فمسطيف.253عمى عينة قواميا )

وتقدير الذات لدى مديري ومديرات  جودة الحياةنتائج الدراسة عدـ وجود عبلقة بيف درجة 
نية والحياة الدي جودة الحياةالمدارس الحكومية في محافظات شماؿ فمسطيف ، وأف مجالي 

 العائمية كانا عمى درجة رضا عالية ، أما باقي المجاالت فمـ تظير أي فروؽ.
جودة التعرؼ عمى بعض خواص مقياس  (Arrindell,1991دراسة أريندؿ )ىدؼ و 

مف وضع دينز العينة: عينة ىولندية مف المرضي في قسمي الباطنية واألعصاب ،  الحياة
حياة غف ارتباطات جوىرية سمبية بمتغيرات كثيرة أىميا وكشؼ مقياس الرضا الذاتي عف ال

األعراض الجسمية ، والقمؽ ، واإلكتئاب ، والمخاوؼ المرضية في األماكف المفتوحة والعدائية 
،وأف  (الضيؽ النفسي العاـ)، واضطرابات النوـ ، والصعوبات الذاتية ، والتفكير اإلضطيادي 

 جودة الحياةمحددات ميمة لمسعادة والشعور الذاتي ب افتراض اف العوامؿ األساسية الشخصية
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أظيرت نتائج الدراسة أف المجموعة ذات و  ، وأف ىذه العوامؿ تميز بيف السعداء والتعساء. 
الدرجات الدراجات المرتفعو فى الرضا عف الحياه ليـ دراجات اقؿ بمستوى داؿ فى العصابيو 

ت الدرجات المنخفضو فى الرضا عف الحياه واعمى فى االنبساط والقوبوؿ مع المجموعات ذا
وىذه اشارة الى اف ىذه لعوامؿ الربعو مف نمونج العوامؿ الخمسة الكبرى فى التمييز بيف 

 جودة الحياةالمجموعتيف المرتفعة والمنخفضة فى 
الي استكشاؼ العوامؿ الكامنة وراء  (3556 ،قورة أحمد حممي )دراسة ىدفت و 
قاعديف عف العمؿ فيما يرتبط بانتظاـ المشاركة في أوجو نشاط لممت جودة الحياةمستوى 

 جودة الحياةالرياضة لمجميع في وقت فراغيـ ، وذلؾ مف خبلؿ الكشؼ عف العبلقة بيف 
 –والمستوى التعميمي (الحالو االجتماعية–وبعض المتغيرات الديمجرافيو )المرحمو العمريو 

( رجبل مف 393أجريت الدراسة عمى عينة قواميا )و  المكانة االجتماعية لمعمؿ قبؿ التقاعد.
المتقاعديف عف العمؿ والمنتظميف في ممارسة أوجو نشاط الرياضة لمجميع مف داخؿ 

أندية رياضية بمحافظتي القاىرة والجيزة تضـ أنشطة منظمة لمرياضة لمجميع. بمغ (05)
لشخصية ، واستمارة عاما ، واستخدـ لجمع البيانات: المقابمة ا 66.30متوسط أعمارىـ 

أظيرت النتائج عف وجود عبلقة ايجابية دالة و  .جودة الحياةالبيانات األولية ، مقياس 
 جودة الحياةنشاط الرياضة لمجميع ومستوى الشعور ب أوجوبيف انتظاـ المشاركة في  إحصائيا

مؿ أو لدى المتقاعديف عف العمؿ ، ال توجد عبلقة دالة احصائيا بيف سف المتقاعد عف الع
المرحمة العمرية التي ينتمي الييا ومستوى رضاه عف حياتو ، حيث ال يعد السف مؤشرا ىاما 

حيث يحقؽ  جودة الحياةتمعب الحالة االجتماعية دورا كبيرا في كما  .جودة الحياةلمتنبوء ب
 أعمى نت أولئؾ األرامؿ أو المطمقيف او العزاب. جودة الحياةالمتزوجوف مستويات أعمى مف 

عمى طبيعة متغير الرضا العاـ عف الحياة  (3554عزة عبدالكريـ )دراسة  وتعرفت
تكونت عينة و  لدى عينة مف المسنيف الذكور المصرييف مع تحديد المتغيرات المنبئة لو.

( مسنا مف الذكور المسمميف المقيميف بيف ذوييـ مف حاالت زوجية 002الدراسة مف )
 وأسفرت سنة. 2.0سنة بانحراؼ معياري قدره #  67.4مختمفة وقد بمغ متوسط أعمارىـ 

جودة اف و  النتائج عف أف الرضا عبارة عف خبرة واقعية تستمر لمدى زمني طويؿ نسبيا.
نتيجة ثانوية تترتب عمى النضج النفسي لمفرد فالرضا يتحقؽ لمفرد عندما يضع توقعاتو  الحياة

نحو أنشطة بديمة ىادفة وأف يتقبؿ ذاتو في حدود قدراتو وأف يتقبؿ حتمية التغيير ويتحوؿ 
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وكشفت النتائج عف ارتباط سمبي داؿ بيف  ويطورىا ،وأف يغمب عمى مشاعر اليأس والعجز. 
التقدـ في العمر مف ناحية وكؿ مف الرضا العاـ والشعور بالسعادة ، والقناعة مف ناحية 

وكشفت النتائج  الحياة. أخرى ، وأيضا تتغير مصادر الرضا وتتبايف في أىميتيا خبلؿ دورة
عف ارتباط ايجابي داؿ بيف الشعور بالرضا مف ناحية وكؿ مف الصحة الجسمية كما يقدرىا 

 المسف وسمة االنبساط ودرجة التديف مف ناحية أخرى.
الي الكشؼ عف أساليب جديدة تؤدي الي زيادة  (3559دراسة مناؿ السبيعي )ىدفت 

ية مف خبلؿ معرفة العوامؿ األكثر مساىمة في الشعور الشعور بالسعادة لدى المرأة السعود
الحالة )بالسعادة وبالتالي التأكيد عمى ىذه األساليب والتعرؼ عمى أثر المتغيرات الديموغرافية 

درجة الشعور )عمى متغيرات الدراسة  (الزواجية والعمر ومستوى التعميـ وعدد األبناء
كانت عينة الدراسة مف اإلناث التي تتراوح و  الضبط.، التفاؤؿ ، وجيو  جودة الحياة (بالسعادة

سنة وحاصبلت عمى الثانوية العامة فما فوؽ والبالغ عددىف في  65سنة و 30أعمارىف بيف 
( وأخذت منو الباحثة عينة عشوائية بسيطة تتكوف مف 802المجتمع األصمي لمدراسة )

كشفت و  ( مفردة.357) % مف حجـ المجتمع األصمي وبذلؾ يكوف عدد أفراد العينة30
والتفاؤؿ بيف  جودة الحياةالدراسة عف عدـ وجود فروؽ في درجة الشعور بالسعادة و 

متزوجات وغير متزوجات مف أفراد عينة الدراسة إال أنيا كشفت عف فروؽ احصائية دالة في 
وجيو الضبط باختبلؼ الحالة الزواجية لصالح المتزوجات حيث كف أكثر توجيا لموجيو 

وأكدت الدراسة أف ىناؾ فروؽ بيف أفراد عينة الدراسة في درجة الشعور بالسعادة  خمية.الدا
والتفاؤؿ تعزي لمعمر بحيث كمما تقدـ العمر كمما زادت الدرجة عمى مقياس  جودة الحياةو 

والتفاؤؿ إال أنو فيما يتعمؽ بوجيو الضبط كشفت النتائج عف  جودة الحياةالشعور بالسعادة و 
في وجيو الضبط تعزي لمعمر لصالح الفئات األكبر سنا حيث كف أكثر توجييا وجود فروؽ 

أما فيما يتعمؽ بمتغير التعميـ فقد كشفت النتائج عف عدـ وجود فروؽ ذات  الداخمية. لموجية
في الشعور بالسعادة تعزي لممستوى التعميمي كما وكشفت النتائج عف وجود  إحصائيةداللة 

تعزي لممستوى التعميمي لصالح األعمى  جودة الحياةفي مستوى  فروؽ ذات داللة إحصائية
تعميـ فيما لـ يكف ىناؾ فروؽ في مستوى التفاؤؿ تعزي لممستوى التعميمي ، كما أكدت 
النتائج عدـ وجود فروؽ في وجيو الضبط تعزي لممستوى التعميمي ، أما بالنسبة لمتغير عدد 

دالة في درجة الشعور بالسعادة  إحصائيةروؽ األبناء فقد كشفت النتائج عف عدـ وجود ف
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 جودة الحياةدالة في مستوى  إحصائيةتعزي لعدد األبناء كما وكشفت عف وجود فروؽ  
تعزي لعدد األبناء لصالح لصالح السيدات البلتي يوجد لدييف طفؿ أو طفميف ، إال أنو فيما 

فاؤؿ تعزي لعدد األبناء كذلؾ يتعمؽ بمستوى التفاؤؿ فمـ يكف ىناؾ فروؽ دالة في مستوى الت
 كانت ىي نفس النتيجة مع وجيو الضبط وعدد األبناء.

 في: البحثتتمثؿ فروض : البححفروض  -
المعمميف بالتعميـ العاـ لدى  الوظيفي( توجد عبلقة بيف المسئولية االجتماعية والتوافؽ 0)

 .بالمممكة العربية السعودية
المعمميف بالتعميـ العاـ لدى  جودة الحياةجتماعية و ( توجد عبلقة بيف المسئولية اال3)

 .بالمممكة العربية السعودية
 :البححميَج  -

وـ يقالمقارف(، حيث -الحالي بمتطمبات المنيج الوصفي )االرتباطي البحثتفي 
لدى  جودة الحياةو  الوظيفيالتوافؽ بفحص"المسئولية االجتماعية وعبلقتيا ب البحث الحالي
 ".ميـ العاـ بالمممكة العربية السعوديةالمعمميف بالتع

ومعممة مف معممات  معمـ( 05قواميا) البحثقامت الباحثة باختيار عينة  .البحثعينػة  -
يقؿ ( سنة ممف ىـ ال74-23في مدى عمري ) التعميـ العاـ بالمممكة العربية السعودية

نخفضي( المسئولية م-في مجموعتيف بالتساوي  )مرتفعي )أ(المسمي الوظيفي ليـ عف معمـ
، حيث تـ اختيارىـ مف مجتمع بحثي  معمـ ومعممة 005االجتماعية مف عينة مبدئية قواميا 

( معمـ ومعممة مف معممات التعميـ العاـ بالمممكة العربية السعودية في مدى 355قوامو )
( سنة ممف ىـ اليقؿ المسمي الوظيفي ليـ عف معمـ)أ( بما يمثؿ الرباعي 74-23عمري )

 .العالي )المرتفعيف( واالرباعي االدني )المنخفضيف(
 األدوات اآلتية: البحث الحالياستخدمت الباحثة في  :البححأدوات  -
 إعداد/الباحثة      مكياس املشئولية االجتنايية -0

لـ تتمكف الباحثة مف الحصوؿ عمى أداة لقياس المسئولية االجتماعية تتناسب مع  
ـ ءمف ناحية ويبل البحثيـ مقياس ييدؼ إلى تحقيؽ اليدؼ مف ، فقامت بتصم المعمميف
 مف ناحية أخرى.  البحثعينة 
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  :اهلـذف مً املكيـاس 

 . المعمميف بالتعميـ العاـييدؼ إلى قياس المسئولية االجتماعية لدى 
  :خطوات بناء المقياس: قد مرت الباحثة أثناء تصميـ المقياس باإلجراءات اآلتية

 املكياس فى صورتُ املبذئيةبياء  :أواًل

إلعداد وبناء مفردات المقياس وتحديد أبعاده تمييدًا إلعداد الصورة األولية لمقياس 
 :تـ إتباع الخطوات التالية المعمميفالمسئولية االجتماعية لدى 

استطبلعات الرأى لمكشؼ عف أىـ العوامؿ التى تسيـ فى المسئولية االجتماعية لدى  (0)
 :المعمـ

بلع رأى مجموعة مف المحكميف مف أساتذة الصحة النفسية وعمـ النفس استط -
والتربية الخاصة مف ذوى الخبرة فى ىذا المجاؿ حوؿ أىـ أبعاد المسئولية 

 والتى تتبلءـ مع حاجاتيـ ومشكبلتيـ.  المعمـاالجتماعية لدى 
تماعية مف القواميس مراجعة الباحثة لئلطار النظرى والتعريفات المختمفة لممسئولية االج (3) 

والمعاجـ ، واألبعاد المتعددة التى قدميا كؿ باحث التى قد تشترؾ فيما بينيا فى العديد 
مف العبارات سواء فى المعنى أو الصياغة ، ولـ تجد الباحثة فى حدود عمميا مقياسًا 

ـ مع لممسئولية االجتماعية لممراىقيف ، األمر الذى دفع الباحثة إلى بناء مقياس يتبلء
 . البحثطبيعة وخصائص ومشكبلت عينة 

تـ االطبلع عمى الدراسات السابقة سواء كانت عربية أو أجنبية وقوائـ الشخصية فى  (2)
مجاؿ الصحة النفسية وعمـ النفس ، وتـ استعراض المقاييس المختمفة واالختبارات 

 .التى تضمنت بنودًا أو عبارات تساىـ بشكؿ أو بآخر فى إعداد المقياس
 االستطبلعية البحثوفى ضوء اإلطار النظرى والمقاييس المختمفة وما أسفرت عنو نتائج  (7)

، خمصت الباحثة إلى تحديد أربعة أبعاد لممسئولية االجتماعية المتمثمة فى )المسئولية 
 -المسئولية تجاه اآلخريف  -المسئولية الدينية واألخبلقية  -الذاتية )الشخصية( 

الباحثة تحت كؿ بعد مجموعة مف  وأدرجتالمجتمع والوطف( ،  المسئولية تجاه
 العبارات التى تمثؿ البعد ووضعت تعريفًا إجرائيًا لممسئولية االجتماعية وأيضًا لكؿ بعد.

دراؾ  المجاؿ األوؿ: ووعيو بذاتو  المعمـالمسئولية الذاتية )الشخصية( وىي شعور وا 
 واالنجاز واألعماؿ التي توكؿ إليو.ومسئوليتو عف تحقيؽ مستوى عاؿ مف األداء 
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 المعمـالمسئولية الدينية واألخبلقية وىي صحوة الضمير وشعور المجاؿ الثاني:  
بقيمتو الخاصة وسموكو نحو تعاليـ الديف وقيامو بالواجبات الدينية والمبادئ األخبلقية 

 عمومًا.
ه أصدقائو ومعمميو تجا المعمـالمسئولية تجاه اآلخريف وىي التزاـ المجاؿ الثالث: 

 داخؿ المدرسة وخارجيا ومقارنتيـ ومشاركاتيـ في أفراحيـ وأحزانيـ.
حساسو  المعمـالمسئولية تجاه المجتمع والوطف وىي انتماء  المجاؿ الرابع:  والتزامووا 

 الخمقي والسموكي نحو وطنو ومجتمعو.
اتفؽ عمييا الباحثوف ى التتـ صياغة عبارات المقياس ومواقفو مع مراعاة اإلعتبارات  (0) 

  :فى إعداد المقاييس ومنيا
 العبارات مكتوبة بشكؿ بسيط وليست مركبة.  -
 تجنب العبارات التى يمكف تفسيرىا بأكثر مف معنى.  -
 تغطى العبارات أبعاد المقياس.  -
 العبارات واضحة الفيـ بعيدة عف التداخؿ.  -
 العبارات مباشرة.  -
 ييا. العبارات مرتبطة بالبعد الذى يحتو  -

( بند يقيس المسئولية االجتماعية 60تـ وضع المقياس بعد أف أعدتو الباحثة مف )
 . المعمـلدى 

  :مصادر يبارات املكياس
مف مراجعة الباحثة لبعض المقاييس فقد استفادت منيا فى صياغة بعض العبارات 

  :المقاييس ىى والمواقؼ المتضمنة بالمقياس مع االستعانة ببعض العبارات المأخوذة ، وىذه
 (0942مقياس المسئولية االجتماعية إعداد/سيد عثماف ) -
 (Heslin & Ochoa, 2008)مقياس المسؤولية االجتماعية  -
 (3535أحمد الصمادي، )صبلح عثامنة و  مقياس المسئولية االجتماعية إعداد/ -
 (3505مقياس المسئولية االجتماعية إعداد/ جبريف عمي الجبريف ) -
 (3503ة االجتماعية إعداد/ محمد سامي رياح )مقياس المسئولي -
 (3503مقياس المسئولية االجتماعية إعداد/ جميؿ الطيراني ) -
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 يرض املكياس يلى احملهنني :ثاىيًا 

( مف أعضاء ىيئة التدريس 8تـ عرض المقياس فى صورتو األولية عمى )
مى صبلحية لمحكـ ع السعوديةبالجامعات وعمـ النفس المتخصصيف فى الصحة النفسية 

  :عبارات المقياس مف حيث
  اليدؼ الذى وضعو مف أجمو المقياس ، ومدى مبلءمة البنود  -
 تقدير ما إذا كانت كؿ عبارة تقيس ما وضعت لقياسو.  -
فحص كؿ عبارة مف عبارات المقياس وانتماء كؿ عبارة إلى البعد الذى تنتمى إليو ،  -

ياغتيا مع التعديبلت البلزمة فى حالة واتفاقيا مع التعريؼ اإلجرائى لو ، وسبلمة ص
 عدـ وضوحيا. 

( محكميف بنسبة التقؿ عف 4وكانت نسبة اتفاؽ المحكميف عمى بنود المقياس )
% مما يدؿ عمى صبلحية المقياس ، فى حيف استبعدت الباحثة البنود التى قؿ االتفاؽ 80

 ( محكميف. 4عمييا مف )
التعديبلت البسيطة فى صياغة بعض وقد أسفرت عممية التحكيـ عف إجراء بعض 

 .العبارات 
  :أبعاد املكياس ومعيى الذرجة يليُ

 تضمف المقياس أربعة أبعاد ، يطبؽ بصورة فردية أو جماعية. 
 (1جذول )

 أبعبد يميبس انًسئونيت االجتًبعيت وتمذيز انذرجبث نهًزاهميٍ

 رجتأعهي د ألم درجت انعببراث أرلبو عذد انعببراث األبعــــــبد

 05 15 15-8 15 انًسئونيت انذاتيت

 10 80 10-18 80 انًسئونيت انذيُيت واألخالليت

 10 80 05-10 80 انًسئونيت تجبِ اآلخزيٍ

 10 81 01-08 81 انًسئونيت تجبِ انًجتًع وانوطٍ

 810 01  01 انذرجـت انكهيـت

االجتماعية،  المسؤوليةبارتفاع  المعمـحيث تشير الدرجة المرتفعة إلى تمتع  
 بينما تشير الدرجة المنخفضة إلى أف الفرد يعانى مف انخفاض المسئولية االجتماعية.
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 الهفاءة الشيهومرتية للنكياس - 

  :الصــذم (1) 

  :وقد قامت الباحثة بحساب الصدؽ عف طريؽ 
  :صذم احملهنني (أ)

عريؼ تـ حساب صدؽ المحكميف وذلؾ بعرض المقياس فى صورتو األولية مع ت 
( مف أعضاء ىيئة التدريس المتخصصيف فى عمـ 8المسئولية االجتماعية وأبعادىا عمى )

 النفس التربوى والصحة النفسية بالجامعات المصرية.
( محكميف بنسبة التقؿ عف 4وكانت نسبة اتفاؽ المحكميف عمى بنود المقياس ) 

البنود التى قؿ االتفاؽ مما يدؿ عمى صبلحية المقياس ، فى حيف استبعدت الباحثة  80%
 ( محكميف.4عمييا عف )

  :)ب( الصذم املرتبط باحملو

تعتمد تمؾ الطريقة عمى مقارنة درجات المقياس بدرجات مقياس آخر تـ استخدامو  
كمحؾ خارجى ، حيث استخدمت الباحثة مقياس المسئولية االجتماعية"إعداد / سيد عثماف"، 

 ( وىو قيمة مرتفعة. 5.49ط قيمتو )وقد حصمت الباحثة عمى معامؿ ارتبا
  :الجبـات (2)

  :وقد قامت الباحثة بحساب ثبات االختبار مف خبلؿ 
  :الجبات بطريكة إيادة إجراء املكياس (أ)

معمـ ومعممة مف ( 25قامت الباحثة بتطبيؽ مقياس المسئولية االجتماعية عمى ) 
، ثـ قامت الباحثة بإعادة تطبيؽ المقياس  المعمميف بالتعميـ العاـ بالمممكة العربية السعودية

عمى نفس العينة االستطبلعية بعد أسبوعيف مف التطبيؽ األوؿ ، حيث خمصت الباحثة إلى 
  :معامبلت ثبات دالة كما بالجدوؿ التالى

 (1)جذول 

 يعبيالث ثببث يميبس انًسئونيت االجتًبعيت بطزيمت انتطبيك وإعبدة انتطبيك 

 يك وإعبدة انتطبيكانتطب األبعـــــبد

 5711 انًسئونيت انذاتيت 
 5711 انًسئونيت انذيُيت واألخالليت 

 5711 انًسئونيت تجبِ اآلخزيٍ 
 5711 انًسئونيت تجبِ انًجتًع وانوطٍ 

 5718 انذرجـــت انكهيـــت
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  :)ب( الجبات مبعادلة ألفانروىباخ 

عية باستخداـ معادلة حيث تـ حساب معامؿ الثبات لمقياس المسئولية االجتما 
المعمميف ( معمـ ومعممة مف 25عمى )ألفاكرونباخ لدراسة االتساؽ الداخمى ألبعاد المقياس 

وكانت كؿ القيـ مرتفعة وتدؿ عمى أف المقياس يتمتع  بالتعميـ العاـ بالمممكة العربية السعودية
ما ىو موضح بدرجة مناسبة مف االتساؽ الداخمى ، ويتمتع بدرجة عالية مف الثبات ك

  :بالجدوؿ التالى
 (0جذول )

 يعبيالث ثببث يميبس انًسئونيت االجتًبعيت بًعبدنت أنفبكزوَببخ

 يعبيم انثببث بًعبدنت أنفب كزوَببخ األبعـــــبد

 5711 انًسئونيت انذاتيت

 5710 انًسئونيت انذيُيت واألخالليت

 5711 انًسئونيت تجبِ اآلخزيٍ

 5711 وانوطٍانًسئونيت تجبِ انًجتًع 

 5718 انذرجـــت انكهيـــت

  :اإلتشام الذاخلى -( 3)

 ( االتشام الذاخل:3)

 اتشام داخلي للنفردات مع الذرجة الهلية لهل بعذ: – 
تعتمد طريقة حساب صدؽ المفردات عمى اعتبار الدرجة الكمية فى المقياس نفسو 

بالمممكة العربية السعودية ، حيث ( معمـ ومعممة مف المعمميف بالتعميـ العاـ 25محؾ عمى )
يتـ حساب صدؽ المفردة مف خبلؿ ارتباطيا مع الدرجة الكمية ، فيتـ حساب معامبلت االرتباط 
بيف درجات المفردات الفرعية وبيف الدرجة الكمية فى المقياس وجاءت معامبلت االرتباط مابيف 

 ( كما ىو بالجدوؿ التالى:5.92 - 5.20)
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 (1جذول ) 

 فزداث يميبس انًسئونيت االجتًبعيت يع انذرجت انكهيت نكم بعذاتسبق ي

 انًسئونيت انذاتيت
انًسئونيت انذيُيت 

 واألخالليت

انًسئونيت تجبِ 

 اآلخزيٍ

انًسئونيت تجبِ 

 انًجتًع وانوطٍ

رلى 

 انًفزدة
 ر

رلى 

 انًفزدة
 ر

رلى 

 انًفزدة
 ر

رلى 

 انًفزدة
 ر

8 5710 8 5711 8 5711 8 5701 

1 5701 1 5701 1 5700 1 5718 

1 5701 1 5701 1 5711 1 5711 

1 5701 1 5711 1 5708 1 5711 

0 5711 0 5701 0 5711 0 5718 

0 5701 0 571 0 5708 0 5701 

1 5718 1 5701 1 5701 1 5708 

1 5718 1 5711 1 5711 1 5711 

1 5710 1 5718 1 5711 1 5718 

85 5701 85 5718 85 5700 85 5711 

88 5711 88 5710 88 5711 88 5701 

81 5718 81 5711 81 57117 81 5701 

81 5711 81 5718 81 5701   

81 5701 81 5701 81 5700   

80 5718 80 5711 80 5711   

80 5711       

81 5708       

81 5701       

81 5701       

15 5700       

 57587وجًيع انًعبيالث دانت عُذ يستوى 

 اتشام داخلي لالبعاد مع الذرجة الهلية: –
تـ حساب اإلتساؽ الداخمى لمبعد بغيره وبالدرجة الكمية لممقياس لمقياس المسئولية 

،  المعمميف بالتعميـ العاـ بالمممكة العربية السعودية( معمـ ومعممة مف 25عمى )االجتماعية 
جة مناسبة مف االتساؽ الداخمى ، وكانت كؿ القيـ مرتفعة وتدؿ عمى أف المقياس يتمتع بدر 

  :كما ىو موضح بالجدوؿ التالى
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 (0جذول ) 

 طزيمت اإلتسبق انذاخهي نًميبس انًسئونيت االجتًبعيت

 األبعـــبد
انًسئونيت 

 انذاتيت

انًسئونيت 

انذيُيت 

 واألخالليت

انًسئونيت 

 تجبِ اآلخزيٍ

انًسئونيت تجبِ 

 انًجتًع وانوطٍ

انذرجـت 

 انكهيـت

 - - - - - ت انذاتيتانًسئوني

انًسئونيت انذيُيت 

 واألخالليت
5710 - - - - 

انًسئونيت تجبِ 

 اآلخزيٍ
5711 5711 - - - 

انًسئونيت تجبِ 

 انًجتًع وانوطٍ
5711 5718 5701 - - 

 - 5711 5710 5710 5711 انذرجـــت انكهيـــت

ؿ استخداـ وعمى ذلؾ تكوف الباحثة قد تأكدت مف صدؽ وثبات المقياس مما يجع
 المقياس مناسبًا ومبلئمًا لتمؾ العينة. 

      )*(الوظيفيالتوافل مكياس  -2

 الباحثةإعداد/ 
المعمميف بالتعميـ العاـ لدى  الوظيفياليدؼ مف المقياس: تحديد درجة التوافؽ 

 .بالمممكة العربية السعودية
 وصف املكياس 

لممعمـ ، وقد صيغت  الوظيفيعبارة تقيس جميعيا التوافؽ  20يتكوف المقياس مف 
بنود المقياس بمغو تتبلئـ مع المعمـ " نوع مف تقدير الذاتي " ، ففي تعميمات االختبار يطمب 

بدائؿ عمى مقياس متدرج. وتتراوح اإلجابة عمي  أربعةمف المعمـ أف يختار إجابة واحدة مف 
( لمعبارات 0-3-2 -7)ال( والدرجة - نادراً -أحياناً -المقياس في ثبلث مستويات )دائماً 

 ( لمعبارات السالبة.7-2-3-0الموجبة ، و)
 مصادر إيذاد املكياس: -

  (3557إعداد/ بشرى إسماعيؿ ) الوظيفيمقياس التوافؽ 
 ( 3552مقياس التوافؽ النفسي إعداد/ زينب شقير) 
  (3557) .إعداد/ صبلح الديف فرح عطا اهلل لممعمـ الوظيفيمقياس التوافؽ 

                                                 
 مقياس منشور.( *)
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  (3557) مع الحياة الجامعية إعداد/ عمى عبدالسبلـ ؽمقياس التواف 
 ( 3555مقياس التوافؽ العاـ إعداد/ إجبلؿ محمد سري) 
  (0980)   إعداد/ مصطفى خميؿ الوظيفيمقياس التوافؽ 

 الكفاءة السيكومترية لممقياس:
الصدؽ: ومف خبلؿ صدؽ المحكميف بمغ مقدار القبوؿ لعبارات المقياس ما بيف  -

 الوظيفي، وباستخداـ المحؾ الخارجي لممقياس الحالي ومقياس التوافؽ  %(95-055)
المعمميف بالتعميـ العاـ بالمممكة ( معمـ ومعممة مف 25عمى )( 3557لبشري اسماعيؿ )
(، وجميع القيـ دالة عند مستوى 5.49بمغ معامؿ االرتباط حد الداللة ) العربية السعودية

5.50. 
عادة التطبيؽ: تـ حساب ثبات المقياس عمى  الثبات: مف خبلؿ التطبيؽ - ( 25)وا 

( أسابيع 2بفاصؿ زمني ) المعمميف بالتعميـ العاـ بالمممكة العربية السعوديةمعمـ ومعممة مف 
 .  5.43. ومف معادلة ألفا كرونباخ بمغ معامؿ الثبات 5.42وقد بمغ معامؿ الثبات 

 تو. وبذلؾ تكوف الباحث قد تأكدت مف صدؽ المقياس وثبا
 (3507إعداد/أماني عبدالمقصود )   جودة احلياةمكياس  -2

( وعربتو أماني عبدالمقصود ، 3550) Scottأعد ىذا المقياس سكوت ىيوبنر 
 ليتناسب مع البيئة المصرية.

 :جودة الحياةتقييـ مستوى الشعور ب ىدؼ المقياس. 
 :وصؼ وتصحيح المقياس 

الرضا عف  :خمس أبعاد رئيسو وىما( بندًا مقسمة إلى 75يتكوف المقياس مف )
( عبارات ، والرضا عف المدرسة 9( عبارات ، الرضا عف األصدقاء ويضـ )4األسرة ويضـ )

( عبارات ، والرضا عف الذات ويضـ 9( عبارات ، الرضا عف البيئة المحيطة ويضـ )8ويضـ )
 كما بالجدوؿ التالي: ( عبارات.4)
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 انعذد أرلبو انعببراث انبعذ
ألم 

 درجت

أعهي 

 درجت

 11 1 1   18 10 18 80 88 0 8 انزضب عٍ األسزة

 10 1 1 11 10 11 11 11 81 81 1 1 انزضب عٍ األصذلبء

 11 1 1  11 11 11 11 81 81 1 1 انزضب عٍ انًذرست

انزضب عٍ انبيئت 

 انًحيطت
1 1 81 81 11 11 11 11 15 1 1 10 

 11 1 1   10 15 10 15 80 85 0 انزضب عٍ انذاث

 805 15 15  انذرجت انكهيت

 –غالبًا  –أحيانًا  –( لئلجابات )أبدًا 7 :0وقد تـ تقدير الدرجة عمى المقياس مف )
دائمًا( ، والعكس بالنسبة لمعبارات السالبة ، وتشير الدرجة المرتفعة إلى امتبلؾ الفرد 

امتبلؾ الفرد لمستويات  ، بينما تشير الدرجة المنخفضة إلى جودة الحياةلمستويات عالية مف 
 .جودة الحياةمنخفضة في 

 :الكفاءة السيكومترية لممقياس 
  :تـ حساب الصدؽ مف خبلؿ:الصدؽ 
 صدؽ المحكميف: 

عرضت معدة المقياس بعد ترجمتو إلى المغة العربية عمى متخصصيف في المغة 
ي لبنود المقياس. العربية وعمـ النفس لمتأكد مف سبلمة الترجمة وعدـ اإلخبلؿ بالمعني النفس

ثـ بعد التأكد مف السبلمة المغوية وصحة الترجمة النفسية ، عرضتو معدة المقياس عمى 
( مف السادة المحكميف في الصحة النفسية وعمـ النفس بالجامعات المصرية ، وجاءت 05)

 %( عمى جميع بنود المقياس.95نسب االتفاؽ )
  :تـ حساب الثبات مف خبلؿ:الثبات 
 عادة التطبيؽ: طريقة  -أ ( 00تـ تطبيؽ المقياس مرتيف بفاصؿ زمني )التطبيؽ وا 

سنة ، وخمصت  (08-00( مراىؽ ومراىقة في عمر )355يوـ عمى عينة قدرىا )
 ( وىو ارتباط موجب وداؿ.5.44إلى ارتباط بيف التطبيقيف قدره )

 الثبات بمعادلة ألفا كرونباخ: -ب 
( عمى عينة 5.43لباحثة إلى معامؿ ثبات )مف خبلؿ معادلة ألفا كرونباخ ، خمصت ا

 ( سنة ، وىو معامؿ داؿ.08-00( طالب مف عمر )355قدرىا )
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  :االتشام الذاخلي 

تـ حساب االتساؽ الداخمي لممقياس بيف األبعاد والدرجة الكمية وكانت تتراوح ما 
( 355. وذلؾ عمى عينة قدرىا )5.50( وجميعيا دالة عند مستوى 5.89 :5.20بيف )

 سنة.(08-00راىؽ ومراىقة ممف تتراوح أعمارىـ ما بيف )م
  البحث الحاليالكفاءة السيكومترية في: 
 :تـ حساب الصدؽ مف خبلؿ:الصدؽ 
 صذم احملو اخلارجي: -أ 

( كمحؾ خارجي 0999:الدسوقيمجدي )إعداد/  جودة الحياةتـ استخداـ مقياس 
( 25عمى ) ( بيف المقياسيف5.40صت الباحثة إلى ارتباط قيمتو )ملممقياس الحالي ، وخ

 .المعمميف بالتعميـ العاـ بالمممكة العربية السعوديةمعمـ ومعممة مف 
  :تـ حساب الثبات مف خبلؿ:الثبات 
 طريكة التطبيل وإيادة التطبيل: -أ 

( معمـ ومعممة مف 25عمى )( يـو 00تـ تطبيؽ المقياس مرتيف بفاصؿ زمني )
، وخمصت إلى ارتباط بيف التطبيقيف قدره  كة العربية السعوديةالمعمميف بالتعميـ العاـ بالممم

 ( وىو ارتباط موجب وداؿ.5.43)
 الجبات مبعادلة ألفا نروىباخ: -ب 

عمى ( 5.80مف خبلؿ معادلة ألفا كرونباخ ، خمصت الباحثة إلى معامؿ ثبات )
 وىو معامؿ داؿ. ةالمعمميف بالتعميـ العاـ بالمممكة العربية السعودي( معمـ ومعممة مف 25)

 :االتشام الذاخلي 

تـ حساب االتساؽ الداخمي لممقياس بيف األبعاد والدرجة الكمية وكانت تتراوح ما بيف 
( معمـ ومعممة مف 25عمى ). وذلؾ 5.50( وجميعيا دالة عند مستوى 5.88 :5.04)

 . كما بالجدوؿ التالي:المعمميف بالتعميـ العاـ بالمممكة العربية السعودية
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 (81جذول ) 

 جودة انحيبةيعبيالث انصذق بطزيمت االتسبق انذاخهي نًميبس 

 انبعذ
انزضب عٍ 

 األسزة

انزضب عٍ 

 األصذلبء

انزضب عٍ 

 انًذرست

انزضب عٍ 

انبيئت 

 انًحيطت

انزضب عٍ 

 انذاث

انذرجت 

 انكهيت

 5710 5701 5708 5710 5708 - انزضب عٍ األسزة

 5701 5711 5701 5701 -  انزضب عٍ األصذلبء

 5701 5701 5711 -   انزضب عٍ انًذرست

انزضب عٍ انبيئت 

 انًحيطت
   - 5715 5701 

 5711 -     انزضب عٍ انذاث

 -      انذرجت انكهيت

( أف جميع معامبلت االرتباط لؤلبعاد مع بعضيا البعض ومع 07يتضح مف الجدوؿ )
 ..5.50وجميعيا دالة عند مستوى  (5.88 :5.04الدرجة الكمية دالة وكانت تتراوح ما بيف )

 بالُخطوات اآلتية: البحث: مرت البححخطوات  -
اإلطبلع عمى الكثير مف المراجع العربية والكثير مف المصادر األجنبية المتعمقة   -0

ومف ثـ جمع المادة العممية  الوظيفيالتوافؽ و  جودة الحياةبالمسئولية االجتماعية و 
ة وأيضا مراجعة الدراسات السابقة المتعمقة بمتغيرات الخاصة باإلطار النظرى لمدراس

 واستخبلص أوجو اإلفادة منيا. البحث
فى ضوء اإلطار  الوظيفيومقيمس التوافؽ  لممعمميفإعداد مقياس المسئولية االجتماعية   -3

 النظرى والدراسات السابقة وتقنينو..
 لمممكة العربية السعوديةالمعمميف بالتعميـ العاـ باالثبلثة عمى  البحثتطبيؽ أدوات   -2

مف ىـ يجيبوف  المعمميفبمحافظة كفرالشيخ ، ويتـ تصحيح المقاييس واستبعاد 
 اجابات نمطية او غير مكتممة عمى المقاييس أو بعضيا.

تتـ معالجة البيانات إحصائيا باستخداـ األساليب اإلحصائية المناسبة واستخبلص   -7
 النتائج وتفسيرىا واقتراح بعض البحوث.
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  اليتائج - 

 :اختبار صحة الفرض األول -[ 1]

" توجد عبلقة دالة إحصائية بيف المسئولية االجتماعية  :ينص الفرض عمى أنو
 ".المعمميف بالتعميـ العاـ بالمممكة العربية السعوديةلدى  الوظيفيالتوافؽ و 

ولمتحقؽ مف صحة الفرض تـ استخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف لمكشؼ عف العبلقة ، 
 وجاءت النتائج عمى النحو التالى: 

 (80جذول )

انًعهًيٍ ببنتعهيى انعبو نذى  انوظيفيانتوافك يعبيالث االرتببط بيٍ درجبث انًسئونيت االجتًبعيت و

 (855)ٌ= ببنًًهكت انعزبيت انسعوديت

 انًسئونيت االجتًبعيت

 انوظيفيانتوافك 

انًسئونيت 

انذاتيت/ 

 انشخصيت

انًسئونيت 

انذيُيت 

 خالليتواأل

انًسئونيت 

 تجبِ اآلخزيٍ

انًسئونيت 

تجبِ انًجتًع 

 وانوطٍ

انذرجت 

 انكهيت

  57018 57081 57110 57111 57180 انوظيفيانتوافك 

( وجود ارتباط داؿ بيف المسئولية االجتماعية أبعادىا 00يتضح مف الجدوؿ ) 
لية تجاه )المسئولية الذاتية/ الشخصية،المسئولية الدينية واألخبلقية، المسئو 

المعمميف لدى  الوظيفيالتوافؽ اآلخريف،المسئولية تجاه المجتمع والوطف(والدرجة الكمية مع 
 وجميع معامبلت االرتباط موجبة. بالتعميـ العاـ بالمممكة العربية السعودية

؛ حيث  لممعمـونظرًا لكوف المسئولية االجتماعية ليا دور ىاـ في استقرار الحياة 
بواجبو  معمـنظـ المجتمع وتحفظ قوانينو وحدوده مف اإلعتداء ، ويقوـ كؿ تعمؿ عمى صيانة 

عمى  الممقاةومسئوليتو نحو نفسو ونحو مجتمعو ويعمؿ ما عميو في سبيؿ النيوض بأمانتو 
لمجسـ فكما اف الجسـ ال يكوف  بالنسبةلممجتمع كالخمية  بالنسبة المعمـعاتقو حيث إف 

اه وقامت بأداء وظائفيا المنوطة بيا ، فكذلؾ المجتمع ال سميما إال اذا سممت جميع خبلي
يكوف سميما إال اذا سمـ جميع أفراده وقاموا بأداء جميع مسئولياتيـ وواجباتيـ. ىذا بدوره ىو 

 أساس إحداث التوافؽ ، فالفرد ذي المسئولية العالية لديو توافؽ عاؿ والعكس.
 المعمـالفرد وتقبمو لذاتو وتقبؿ  ونظرا لكوف التوافؽ بناء متماسؾ موحد لشخصية

إلى تعديؿ سموكو  المعمـالنفسي واالجتماعي ، اذ ييدؼ  واالرتياحاآلخريف لو وشعوره بالرضا 
نحو مثيرات البيئة ، أي أف التوافؽ مفيـو خاص باإلنساف لسعيو في تنظيـ حياتو وحؿ 

ى بالصحة النفسية أو صراعاتو ومواجيو مشكبلتو مف اشباع واحباطات وصواًل إلى ما يسم
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السواء أو اإلنسجاـ والتناغـ مع الذات ومع اآلخريف في األسرة وفي العمؿ وفي التنظيمات  
 التي ينخرط فييا ولذلؾ كاف مفيوما انسانيا وىذا ما يعكس المسئولية االيجابية العالية.

فعندما بذليا الفرد يويكوف التوافؽ سيئا أو طيبا بقدر نوع الجيود التكيفية التي 
زالة حالة التوتر النفسي ، والتحرر مف اإلحباطات أو  وتؤوؿ ىذه الجيود إلى اشباع حاجات وا 

الصراعات التي تواجو الفرد يكوف قد حقؽ توافقا جيدا ، اما اذا لـ يصؿ إلى حالة خفض 
زالة القمؽ الداؿ عمى المعاناة والمكايدة ، فعندما نقوؿ إف الفرد سيئ التوافؽ  ألف التوتر وا 

أنواع السموؾ التكيفي التي لجأ ليا لـ تفمح في تحقيؽ الغاية وىي الوصوؿ إلى حالة اإلرتياح 
 والرضا.

بالمسئولية  المعمـوجاء االرتباط موجب وذلؾ ألف التوافؽ يتداخؿ مع إحساس 
ار االجتماعية ؛ فالكائف وبيئتو متغيراف ولذلؾ يتطمب كؿ تغير تغييرا مناسبا لئلبقاء عمى استقر 

العبلقة بينيما ، وىذا التغيير المناسب ىو التكيؼ أو الموائمة والعبلقة المستمرة بينيا ىي 
 التوافؽ مف اجؿ االستمرار وتحمؿ المسئولية كاممو.

وبذلؾ تصبح عممية تغيير اإلنساف لسموكو ليتسؽ مع غيره بإتباعو لمعادات 
تصبح عممية تغيير حدقة العيف والتقاليد وخضوعو لمتزامات االجتماعية عممية توافؽ و 

 في الظبلـ وصبغيا في الضوء الشديد عممية تحمؿ لممسئولية االجتماعية. بأتساعيا
 وحيث إف المسئولية االجتماعية الناجحة تشير إلى الخطوات المؤدية إلى التوافؽ

و أو ، وقد يعدؿ بعضا منالمعمـ، والتوافؽ يشير إلى حالة االستقرار التي يحققيا  الوظيفي
 تعديؿ في البيئة أو يعدؿ بعضا منو وبعضا مف البيئة إلعادة التوافؽ والتوازف. إحداث

 :اختبار صحة الفرض الجاىي -[ 2]

" يوجد ارتباط ذو داللة إحصائية بيف درجات المسئولية  :ينص الفرض عمى أنو
 ". لسعوديةالمعمميف بالتعميـ العاـ بالمممكة العربية الدى  جودة الحياةاالجتماعية و 

ولمتحقؽ مف صحة الفرض تـ استخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف لمكشؼ عف العبلقة ، 
  :وجاءت النتائج عمى النحو التالى
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 (80جذول ) 

انًعهًيٍ ببنتعهيى انعبو نذى  جودة انحيبةيعبيالث االرتببط بيٍ درجبث انًسئونيت االجتًبعيت و

 (855)ٌ= ببنًًهكت انعزبيت انسعوديت

 يت االجتًبعيتانًسئون

 جودة انحيبة

انًسئونيت 

انذاتيت/ 

 انشخصيت

انًسئونيت 

انذيُيت 

 واألخالليت

انًسئونيت 

 تجبِ اآلخزيٍ

انًسئونيت 

تجبِ انًجتًع 

 وانوطٍ

انذرجت 

 انكهيت

 57011 57051 57111 57110 57110 انزضب عٍ األسزة 

 57115 57181 57115 57151 57185 انزضب عٍ األصذلبء 

 57015 57115 57510 57810 57111 نًذرستانزضب عٍ ا 

  انزضب عٍ انبيئت

 انًحيطت
57151 57111 57101 57111 57101 

 57111 57111 57111 57111 57810 انزضب عٍ انذاث 

 57180 57111 57111 57101 57115 انذرجت انكهيت  

( وجود ارتباط داؿ بيف المسئولية االجتماعية أبعادىا 06يتضح مف الجدوؿ )
لمسئولية الذاتية/ الشخصية،المسئولية الدينية واألخبلقية، المسئولية تجاه )ا

وأبعادىا )الرضا عف  جودة الحياةاآلخريف،المسئولية تجاه المجتمع والوطف(والدرجة الكمية مع 
األسرة ، الرضا عف األصدقاء ، الرضا عف المدرسة ، الرضا عف البيئة المحيطة ، الرضا عف 

وجميع معامبلت  المعمميف بالتعميـ العاـ بالمممكة العربية السعوديةلكمية لدى الذات( الدرجة ا
 االرتباط موجبة.

وتمؾ نتيجة منطقية ، حيث نجد أف المسئولية االجتماعية تتمثؿ في مجموعة 
استجابات الفرد الدالة عمى تعاطفو مع افراد جماعتو وعممو عمى فيـ مشكبلت الجماعة 

افيا وبذؿ قصارى الجيد في سبيؿ تحقيؽ أىداؼ المجتمع ورفع شأف وطرؽ حميا وانجاز أىد
التي يحياىا في المجاؿ الحيوي  الحياةلذاتو وألسموب  المعمـتقبؿ  جودة الحياةالجماعة ، وأف 

المحيط بو ، فيو يتوافؽ مع ربو وذاتو وأسرتو وسعيدا في عممو ، ومتقببل ألصدقائو وزمبلئو 
ضيو ومتفائبل بما ينتظره مف مستقبؿ مسيطرا عمى بيئتو ، فيو ، راضيا عف انجازاتو الما

صاحب القرار وقادرًا عمى تحقيؽ أىدافو أي أنو مؤشرا ىاما مف المؤشرات األساسية لمتكيؼ 
يعتبر واحدًا مف المشكبلت اليامة  جودة الحياةوالصحة النفسية السميمة ، اما الشعور بعدـ 

شكمة بمثابة نقطة البداية لكثير مف المشكبلت التي يعانييا في حياة الفرد حيث تعتبر ىذه الم
ويشكو منيا ىذا الفرد ، فكثيرا ما يترتب عمى شعور الفرد بعدـ الرضا مشكبلت عده ، وكثيرًا 
ما يدعـ ىذا الشعور مشكبلت أخري كانت قائمة في الفرد قبؿ شعوره بعدـ الرضا. وىذا 

 مسئولية والبلمباالة.الشعور بعدـ الرضا ىو نوع مف تجاىؿ ال
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ينبع مف ثقافتنا وقد يكوف مف استخداـ مفاىيـ تنبع مف ثقافتنا  جودة الحياةف 
أىمية خاصة عند مف ينطمقوف إلى نمو فكري ينمو مف ثقافتنا بدال مف استمرارنا في النقؿ 

 بالمسئولية االجتماعية. المعمـ إحساسات ر عف غيرنا وىذا كمو مؤشرا مف مؤش
 :عمى تحمؿ المسئولية بنجاح يولد لديو العديد مف االيجابيات ، منيا ـالمعمفقدرة 

السعادة: وىي مقدار ما يشعر بو الفرد مف سعادة ، وشعوره بالرضا واإلرتياح عف ظروفو -0
 الحياتية.

اإلستقرار النفسي: ويتمثؿ في الرضا عف النفس والشعور بالبيجة والتفاؤؿ تجاه -3
 المستقبؿ.

جتماعي: يتمثؿ في ثقة الفرد في قدراتو وامكاناتو واإلعجاب تجاه سموكو التقدير اال-2
 االجتماعي.

القناعة: تعبير عف رضا الفرد وقناعو بما وصؿ اليو واقتناعو بمستوى الحياة التي -7
 يعيشيا.

الطمأنينة: وىي تعبر عف استقرار الحالة اإلنفعالية ممثمة في النـو اليادئ المسترضي -0
 (0998مجدي الدسوقي ، الظروؼ الحياتية وتقبؿ نقد اآلخريف )والرضا عف 

 .جودة الحياةوىذا يتطابؽ مع تحقيؽ 
 إلى اكتساب سمات التوافؽ وىي: بالمعمـولكوف ممارسة األنشطة تدفع 

(التوافؽ عممية كمية: وىي تعني ضرورة النظر لئلنساف باعتباره شخصية كمية وكؿ موحد 0
صدؽ عمى كؿ المجاالت المختمفة في حياة الفرد وليس في عبلقتو بالبيئة وىي ت

عمى مجاؿ جزئي مف حياتو ، كذلؾ يصدؽ التوافؽ عمى المظاىر والمسالؾ 
الخارجية لمفرد لحياتو الداخمية وتجاربو الشعورية مف االستمتاع والرضا عف نفسو 

 و عاـ.وعف العاـ في الدراسة والعمؿ والزواج والعبلقات اإلنسانية المختمفة بوج
( التوافؽ عممية إرتقائية تطورية: اف التوافؽ ال يمكف التعرؼ عميو إال بالرجوع إلى مرحمة 3

النمو التي يعيشيا الفرد فالراشد يعيد توازنو مع البيئة بأسموب الراشديف ويتخطى 
بأسموبو كؿ المراحؿ النمائية السابقة ، واما لو ثبت وتوقؼ عند مرحمة مف المراحؿ 

السابقة فإف ذلؾ يعني سوء التوافؽ ونكوص إلى مرحمة سابقة وىذا يعني  النمائية
 اف السموؾ المتوافؽ في مرحمة مف نمو سابقة قد يعد سموكا ال توافقيا.



 المسئولية االجتماعية وعالقتها ...                                                      عدد فبراير-ج0- )20( 0100م

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                           - 8850 - 

( التوافؽ عممية نسبية: حيث يختمؼ باختبلؼ الظروؼ االجتماعية واإلقتصادية ويتوقؼ 2 
ؿ سموكو وتغير أنماطو عمى عاممي الزماف والمكاف ؛ فالكائف يقـو بتعدي

واستجابتو لممواقؼ حينما يحس بحاجو تتطمب اشباعا والفرد السوي ىو الذي 
يتصؼ بالمرونة والقدرة عمى تغيير استجابتو حتي تبلئـ المواقؼ البيئية المتغيرة 

 ويصؿ لئلشباع عف طريؽ سموؾ توافقي مع تمؾ المواقؼ.
إعادة اإلتزاف او تحقيؽ اإلتزاف مف جديد  (التوافؽ عممية وظيفية: أي ينطوى عمى وظيفو7

الناشئ عـ صراع القوى بيف الذات والموضوع ، فاإلنساف شعاره الدائـ أنا موجود 
في حالتي الصحة والمرض التوافؽ وسوء التوافؽ ، اف التوافؽ ليس مجرد خفض 

 لمتوتر وانما تحقيؽ لقيمة الذات ولموجود اإلنساني.
ة: والديناميكية تعني في أساسيا اف التوافؽ يمثؿ المحصمة أو تمؾ (التوافؽ عممية ديناميكي0

النتائج التي يتمخض عنيا صراع القوى المختمفة بعضيا ذاتي واآلخر بيئي وبعض 
القوى الذاتية فطري والبعض اآلخر مكتسب والقوى البيئية كذلؾ بعضيا مادي 

النيائية لكؿ القوى وبعضيا اآلخر قيمي وبعضيا اجتماعي والتوافؽ ىو المحصمة 
السابقة. فالتوافؽ عممية مستمرة مدى الحياة ال تحدث مرة واحدة وبصفة نيائية بؿ 

 تستمر طوؿ الحياة.
( التوافؽ والصحة النفسية: فالصحة النفسية تقترف بالتوافؽ فبل توافؽ دوف تمتع بصحة 6

حقيؽ نفسية جيدة وال صحة نفسية بدوف توافؽ جيد ، فيدؼ الصحة النفسية ت
 التوافؽ السميـ ويعد الفرؽ بيف الصحة النفسية والتوافؽ ىو فرؽ في الدرجة.

يحققوف معدالت مرتفعة مف التوافؽ  فمرتفعي الشعور بالمسئولية االجتماعيةلذلؾ 
، والتوافؽ يشير إلى حالة االستقرار التي يبمغيا الكائف، وقد يعدؿ الكائف بعضا منو  الوظيفي

البيئة أو يعدؿ الكائف بعضا منو وبعضا مف البيئة إلعادة التوافؽ تعديؿ في  إحداثأو 
ونواحي بيولوجية وفيزيولوجية  (مثؿ درجة الحرارة)والتوازف ويتناوؿ التوافؽ نواحي فيزيائية 

 –مثؿ تعديؿ اإلدراؾ )ونواحي نفسية  (مثؿ تغيير شكؿ الكائف أو لونو او تعديؿ بعض وظائفو)
والنواحي  (قيمة المنبو وداللتو وتكراره وتحديد انفعالو الحسي بشدة ووضوحا بحسب

مثؿ تطوير دوافعو ، وتعديؿ سموكو بما يتفؽ مع مستويات مجتمعو باإلضافة إلى )االجتماعية 
، فإذا عجز الكائف عف التوافؽ مع البيئة تماما وىو ما يسمى عدـ  (مقتضيات الموقؼ الراىف
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ف ولكف األغمب ىو اف يحقؽ الفرد توافقا ناجحا او التوافؽ فقد يكوف في ذلؾ ىبلؾ الكائ 
 عمى األقؿ يحقؽ شيئا مف التوافؽ ولو كاف فاشبل غير سوى وىو ما يسمى سوء التوافؽ.

 -: وتتمثؿ فى:التوصيات الرتبوية امليبجكة يً البحح -3
o  تماعية عمى تحمؿ المسئولية االج المعمميف بالتعميـ العاـ بالمممكة العربية السعوديةتدريب

 .مع األطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة
o  االىتماـ باستخداـ أساليب التعزيز المادي والمعنوي واالجتماعي بمختمؼ الطرؽ، مما

 يساعد عمى تدعيـ أساليب المسئولية االجتماعية.
o  المعمميف بالتعميـ العاـ تحقيؽ معايير التوافؽ وتدعيميا مف أجؿ تحسيف صورة الذات لدى

 . لعربية السعوديةبالمممكة ا
o  االىتماـ ببرامج التربية السيكولوجية وتنمية المسئولية االجتماعية بحيث تصبح جزءًا مف

برامج ومقررات إعداد المعمميف في جميع المراحؿ ، ومف أجؿ إعداد جيؿ جيد مف 
 .التربية الخاصة أطفاؿالمعمميف قادرًا عمى التعامؿ مع 

o  المسئولية االجتماعية في حياتنا وأىميتو في خمؽ بيئة تنبيو الطبلب والمعمميف ألىمية
 يممؤىا الحب والثقة واالطمئناف.

o  عمى التعبير عف انفعاالتيـ  المعمميف بالتعميـ العاـ بالمممكة العربية السعوديةتشجيع
بطريقة صحيحة حتى يستطيعوا أف يحولوا مثؿ ىذه االنفعاالت السمبية إلى انفعاالت 

 ايجابية.
o في تنمية الشعور بالثقة واالطمئناف والتقدير  الوظيفيالتوافؽ لوالديف بأىمية توعية ا

 واالستقبللية ، مما يستدعي تييئة المناخ األسري المناسب لنمو ىذا الجانب.
 تقترح الباحثة بعض البحوث منيا: :البحوث المقترحة -2

o الجتماعية لدى أثر التدريب عمى بعض الميارات االجتماعية في تحسيف المسئولية ا
عمى تقدير الذات االجتماعي  وأثره المعمميف بالتعميـ العاـ بالمممكة العربية السعودية

 .أطفاليـ لدي
o  المعمميف بالتعميـ العاـ بالمممكة لدى  الوظيفيالتوافؽ أثر برنامج معرفي سموكي في تنمية

 عمى فعالية الذات االجتماعي لدييـ. وأثره العربية السعودية
o الوظيفيالتوافؽ وأثره عمى  جودة الحياةة برنامج إرشادي لتخفيؼ مشكبلت عدـ فعالي. 
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 املراجع 

 أواًل: املراجع العربية: 

( : همعالقررب برمن هاه ر)و الررن همهلامرب همللمورب نهمهنهفررل همرنعممل مرل  همعرر)ه من 2001إبراهيمم همهنار)   -1
شرررنا    ا مرررب همهابمرررب   فرررل همل ررر)و هملارررنهل نهمل ررر)و همدررر)ا   ارررر)مب لاهرررناهو  مرررا ها

  )هعب  ا )   همل)يا  .
 ( : همهابمب هألدالقمب   لها نهئل م اشا   عه)ن .2020إباهيمم ا)صا  -2
(:هماض) عرن هملمر)و مرل  همهراهيلمن نعالقهرا ب)رر)ممش همهاشرئا 2011ألهل هلهل لرمن هره)عمل    -3

من هماض) عن هملم)و هاراما نهماض) عن هالهء همهلارى نف)ع مب باا)هج هلامبى فى هلر
 هاالن. –عه)ن  –هم )هعا هاالاما  –ملمنم  ار)ما لاهناهو. ا ما همع نم همهابنما 

لاهرر)  امررما همانمر   -(:هماض) عن هملمر)و فرى همه ههرل همارنمهى 2008ألهل هلهل عبلهمد)مل   -4
  135-121همعللهانل ا ا –همه  ل همو)هن عشا 

لهرررررات ب)ررررررهدلهم هألاشررررر ب همهابنمرررررب مهاهمرررررب همهررررررئنممب (: بااررررر)هج ه2003أشررررراد هلهرررررل شرررررام    -5
ها هه)عمب مل  أ م)ل هال ب ه) قبل همهلارب   لاهر)  عابمرب فرل ع رم همراما   همه  رل 

 .146-95  ا 3  و2
نعالقها بأاه)  همل ل فل همهال ب همنر ى هن همعها   نل  هملم) ( : 2002أاام عبلهمل)لا همعش   -6

 نا    هم )هعب هألالامب   عه)ن : هألالن.  ار)مب ه) رهما  ما هاش
  لممررررل همهلمرررر)ا   هملرررر)يا    هاهبررررب هألا  ررررن   ررررنل  هملمرررر) (: هلمرررر)ا 2014أهرررر)ال عبلهمهلصررررنل   -7

 همهصامب.
(:هؤشررررراه  هموبررررر)  نهمصرررررلل مهلمررررر)ا هماضررررر) عرررررن هملمررررر)و همههعرررررلل 2010هه ررررر)امنا همد)ئمرررررل   -8

نمررب همامرررمب  لهشررل  همه  ررل هملرر)ل  هابع)لم   بررا ع ررى عمارر)  رررناما.ه  ب همع ررنم همهاب
 122-96عشا  همعلل هانل ا ا 

(:"همعالقب بمن همهرئنممب ها هه)عمب نن نا همضب  مرل   رالش همو)انمرب همع)هرب 1989بلامب ألهل   -9
 .289  ا 17لاهر)  هابنمب"   )هعب همل)يا    همه  ل هماهبل   هم زء  –

  هؤرررب همرناهل   عهر)ن  8بمن هماعامب نهمه بمل    ( : ع م هماما همنعممل 2020بلمل همل)رم   -10
. 

(: همصرالبب همامررما نهماضر) عرن هملمر)و مرل  عمارب هرن همهررامن  لاهرررا 2009 هر)ل همررمل هم)لرا   -11
هل)ااررا( ه  ررب ا مررب همهابما. )هعررب هاررراالامب زهمه  ررل همه)رررل عشررا همعررللهمو)م  ا ا 

268-318 
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)لي مهاهمررب همهرررئنممب ها هه)عمررب مررل   ررالش همهال ررب (: فع)ممررب باارر)هج إاشرر2008 همررل ق)رررم   -12 
همو)انمررب   اررر)مب ه) رررهما  مررا هاشررنا    ا مررب همهابمررب   قرررم ع ررى همرراما   هم )هعررب 

 هإلرالهمب.
  هؤرررب همهدهر)ا م اشرا 9   (: رمانمن مب هممرانل برمن هم اررمن 2017اش)ل عبلهمعزمز هنرى   -13

 نهمهنزمل   همل)يا .
(: همهررررئنممب همشدصرررمب ها هه)عمرررب مرررل  همشرررب)ش همررررعنلي نعالقهنررر) 1995ل زهمرررل ع مرررز هملررر)او -14

 .129-93ببعض همههغماه    ه  ب هااز همبلن  همهابنمب   ق ا ا 
( : همهارر)ا هألرراي اهر) ملااررا هألبار)ء نعالقهرا ب)مهرررئنممب 2003رر ن  هلهرل عبررل همغارل قارلمل     -15

 )هعرررب عررررمن شرررها   هنقرررل هملصررررن  –ها هه)عمرررب   ارررر)مب ه) ررررهما   ا مررررب همهابمرررب 
 www.bafree.net/forums/showthread.phpهمامرل 

 ع)مم هماهش هصا.–(:همرع)لو نهماض) ههامب  )مما نصا)عب اهقما 2019رنرن هلهل ر مه)ن   -16
ب نهمشدصرمب همهرر هب   لاهررب امررمب ه هه)عمرب   (: همهررئنممب ها هه)عمر1986رمل ألهل عوه)ن   -17

 هاهبب هألا  ن همهصامب   همل)يا .
( : همرررءا)ء همن رررلهال نهمهنهفرررل همرررنعممل لاهررررب هملهامرررب ع رررى عمارررب هرررن 2001همررررمل همرررره)لنال   -18

  ا  3  همعرلل  1همهع همن نهمهع ه)  ب)مهع مم همو)اني همعر)م   ه  رب عر)مم همهابمرب   هرج 
  ل  .   152 – 61ا 

لها نهئرل م اشرا نهمهنزمرل    4  ( : رمانمن مب همهن ما همنعممل ناعام)ها  2020ص)مح هملهياي   -19
   عه)ن   هألالن .

( : همهررئنممب ها هه)عمرب فرل عالقهنر) ب)مهناملمرب   ه  رب 2001صالت هملمن عبل همل)لا هلهل     -20
 . 170 – 153  ا  8 )هعب عمن شها   همعلل  –ا مب همهابمب 

(: همهرررئنممب ها هه)عمررب مررل    بررب هم )هعرر)  هألالامررب. 2020صررالت عو)هاررب نألهررل همصرره)لي   -21
  )هعب همماهنك   عه)ن.

(: ءن  هإللهم) رر)  همد)صررب   هؤررررب  مبررا م اشررا 2008 رر)ال عبررلهماؤند نابمررل عبررلهماؤند   -22
 همل)يا . –هم بعب هألنمى  –نهمهنزمل 

لل همهشاال  ها هه)عمرب نعالقهنر) ب)مرءا)ء ها ههر)عل  ( : همللا  ع ى2002ع)لل هلهل همعلل   -23
نهمهررررئنممب ها هه)عمرررب نهمنرررنم همرررءه  ها ههررر)عل نهمهلصرررمل هملاهررررل   ه  رررب همبلرررن  

 . 50 – 9  ا  21همهابنمب   همعلل 
( : أضنهء ع ى هألرا  نهمه ههل هن دالل هإلرالم   لها أبن همه ل 2004عبل همالهن يم )ن     -24

 همل)يا  .م  ب)عب   

http://www.bafree.net/forums/showthread.php
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نعالقهررررا بهلررررلما همررررءه  مررررل  هررررلماي همهررررلهاا   ررررنل  هملمرررر) (: 2003عررررلل هلهررررنل ررررر مه)ن   -25 
هملانهمررب فررل هررلماه  هل)فعرر)  ف ررر من همشرره)ممب   اررر)مب ه) رررهما  مررا هاشررنا    

  )هعب هما )ت همن امب   ا)ب ا   ف ر من.
مارب هررن همهرررامن همهصرراممن   نهلللههررا مررل  ع  رنل  هملمرر) (: هبعرر)ل 2007عرز  عبررلهماامم هبررانك  -26

 (.2 17ه  ب لاهر)  امرمب   
( : هرررررهدلهم همهل)ب ررررب همنعمممررررب فررررل دلهررررب هممررررال فررررل لاهرررررب همشررررعنا 1999ف) هررررب أهررررمن ألهررررل   -27

ب)مهررررئنممب ها هه)عمرررب مرررل   رررالش همهال ررررب همو)انمرررب   لاهررررب نصرررممب (   ه  رررب ا مررررب 
 . 277 – 239 )هعب ل نهن   همعلل همر)لا   ا  –هنلهش 

(: همشعنا ب)مرع)ل  نعالقها ببعض همره)  همشدصمب : لاهرب هاهب) مب 2001فامج عنمل همعازي   -28
(   3(   عرلل  11هل)ااب بمن همءانا نهإلا)    ه  ب لاهر)  امررمب   همانمر    ه  رل  

 .377-351ا ا 
م)ضررب م  همررل (: همعالقررب بررمن هاهعرر)م همهشرر)ااب فررل أن ررا اشرر)  هما 2006قررنا  ألهررل ل هررل هلهررل   -29

مررل  همههل)عررلمن عررن همعهررل   اررر)مب لاهررناهو  مررا هاشررنا    ا مررب همهابمررب   ررنل  هملمرر) ن 
 همام)ضمب    )هعب ل نهن.

نعالقهنرر) بعررلل هررن همههغمرراه  همامرررمب   ررنل  هملمرر) (: لاهرررب ألبعرر)ل 1998ه ررلي هلهررل هملرررنقل   -30
   20  همامررمب   همعرلل مل  عماب هن هماهشلمن صغ)ا همررن   همه  رب همهصرامب م لاهرر)

 همه  ل همو)هن.
( : همهنهفررل همررنعممل نعالقهررا برربعض همههغمرراه  همنعمممررب نهمشدصررمب مررل  1997هلهررل أبررنعامج   -31

همهاشرررلمن هم البمرررمن بهلمارررب همامررر)ض   ارررر)مب ه) ررررهما  مرررا هاشرررنا    ا مرررب همهابمرررب   
  )هعب هإله)م هلهل بن رعنل هإلرالهمب   همام)ض .

( : قرررررمم همعهرررررل نعالقهنررررر) بررررر)مهنهفل همرررررنعممل مرررررل  عمارررررب هرررررن همهاشرررررلمن 2009 هلهرررررل همصرررررعش  -32
همهلارممن بهع مم هم م  نهملامء    ار)مب ه) رهما  ما هاشنا    ا مرب همهابمرب    )هعرب أم 

 هملا    همهه اب همعابمب همرعنلمب .
 ان  .( : همللم  همابني نع م هماما   لها همشانل   بم2020هلهل عوه)ن ا )هل     -33
  هملر)يا    رنل  هملمر) (: هه )ير)  همهررامن الرن همشرمدندب نعالقهنر) ب1982هلملب هلهل همعزبل   -34

   همهؤهها هملنمى همو)ال م هرامن.
( : همهررررئنممب ها هه)عمرررب نعالقهنررر) بهاعرررمم همنقررر    ه  رررب لهشرررل م ع رررنم 2020هههررر)ز همشررر)مش   -35

 همهابنمب .
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نهمهمرر)ؤل نن نررب   ررنل  هملمرر) مرررع)ل  نعالقهررا باررل هررن (: همشررعنا ب)2009هارر)ل هنارر) همررربمعل   -36 
همضررب  مرررل  همههزن ررر)  ن مرررا همههزن ررر)  فررل ضرررنء بعرررض همههغمررراه  هملمه اهفمرررب   

اررر)مب ه) رررهما    )هعررب هإلهرر)م هلهررل بررن رررعنل هارررالهمب   ا مررب همع ررنم ها هه)عمررب   
 همهه اب همعابمب همرعنلمب.

القل نعالقها ب)مهرئنممب ها هه)عمب نبعض همههغماه  مرل  ( : همهماما هألد2009همرنن هشاد   -37
  بررب هم )هعررب هإلرررالهمب بغررز    اررر)مب ه) رررهما  مررا هاشررنا    ا مررب همهابمررب   هم )هعررب 

 هإلرالهمب    ز  .
( : همل ه) لمب نعالقهن) ب)مهرئنممب ها هه)عمب مل    برب هم )هعر)  بهل)فعر)  2001ابمل ع ل   -38

ما  ما هاشنا    ا مب همهابمب   قرم ع م هماما   هم )هعرب هإلررالهمب  ز    ار)مب ه) ره
    ز  .

نعالقهرررا ب)منلرررل  همامررررمب  رررز    ف رررر من   ه  رررب   رررنل  هملمررر) (: 2008اعهررر)  شرررعب)ن ع رررنهن   -39
 .532-475  همعلل همو)ال   ا  16هم )هعب هإلرالهمب    )هعب هألقصى   همه  ل 

ن همامررررى نهمشرررعنا ب)منلرررلو همامررررما مرررل  همهررراأو همم رررر ماما (: " هاهررر2010نفررر)ء لررررن درررنم ا  -40
هم )هعا  – همه  لا نهااه ا( نعالقهنه) ببعض همههغماه ". ار)ما ه) رهما  ما هاشناو 

 ف ر من. –هارالهما    زو 
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